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పీ సావన 
కళాశాల స్థాయిలో పఠన పాఠన [గంథాలే కాక, వివిధ శాస్త్ర విషయాలకు 

సంబంధించి పామాణిక మైన అనువాదాలు, నిఘంటువులు, పదకోశాలు, జనరంజక | గంథావళీ, 
మోనో (గావులు, బులెటిన్లూకూడా తెలుగు అకాడమీ వెలువరించ తల పెట్టి, తెలుగు భాషా 
సాహిత్యాల వికాసంకోనం కృషి చేస్తున్నది. ఈ సందర్భంగా తెలుగు భాషా సార స్వతాలకు 

సంబంధించి ఛందః పదకోశం, సాహిత్య పదకోశం, వ్యాకరణ పదకోశాలు (ప్రచురించడం 

జరిగింది, మహాభాష్యం, వాక్యపదీయాల [ప్రచురణ జరుగుతున్నది. 

గాంధీ మహాత్ముని శతజయంత్యుత్సవం పురస్కరించుకొని _ గాంధీళాంతి 
(పతిషాపన కేందంవారు, భారతీయ విద్యాభవన్ వారు సంయుక్తంగా వెలువరించిన భారతీయ 

సాహిత్యసంకలనాన్ని ఇప్పుడు వెలువరించడానికి అకాడమీ చాలా ఆనందిస్తున్నది. 
భారత దేశంలో విలసిల్లిన, నిలసిల్దుతున్న అతి పాచీనమైనభాష సంన్కృతంతో [పారం 

భించి, అత్యంతాధునికంగా నెలకొన్న ఇం గ్లీషతో సహ్మో భాషా సారస్యతాలలో అత్యంత 

(ప్రాధాన్యం వహించిన మరి పధ్నాలుగు భాషల పుట్టు పూర్వోత్తరాలు: సాహిత్యరీతులు, 
సమీకాత్మకంగా ఈ సంకలనంలో ఉన్నాయి. ఇంతేకాకుండా ఆయా భాషా సాహిత్యాల 

యుగయుగాల (పశసన, రచనలుకూడా కొన్ని మచ్చుకు ఏర్చి కూర్చి, చారి తక సమీక్షల 

అనుబంధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. 

భారత దేశ సమైక్య సంస్కృతియే గాంధీ మహాత్ముని ఉచ్చా్యాస నిశ్వాసాలుగా 
ఆయన భావించేవారు. ఆయన శ తజంయత్యుత్సవ నిర్యాహక సంఘంవారు, భారత దేశంలోని 

విభిన్న [పాంతాల విభిన్న భాషాసాహిత్యాల తీరుతెన్నులను ఒకచోట దర్శింపచేసే కార్య 

[కమం చేపట్టడం చాలా శ్ఞాఘనీయం, మొదట ఈ సంకలన [గంథం ఇంగ్రీషులోను, హిందీ 

లోను (పచురించి అటుతర వాత పాంతీయ భాషలన్ని టిలోనూ (ప్రచురించాలని ఉత్సవ సంఘం 

వారు నిర్ణయించారు. ఆ నిర్ణయం మేరకు తెలుగు అకాడమీ వారిని శ తజయంత్యుత్సవ నిర్వా 

హక నంఘంవహారు తెలుగు అనువాదం పదురించ వలసిందిగా కోరారు. తెలుగు అకాడమీ 

ఇందుకు ఆమోదించి ఆయా భాషాసాహిత్య విభాగాలను, సమర్ద్హులైన విద్వాంసులచే 

అనువదింపజేసి [(గంథరూపంగా (ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ [గంథానికి పరిష్కర్త లుగా 

ఆచార్య (్రీ ఖండ వల్లి లక్షీ రంజనంగారు అనువాదకులకు తగిన సూచనలిచ్చి (గంథ 

[వచురణను నిర్దుష్ట మొ నర్చినారు. వారికి మాకృతజ్ఞతలు. 

అనివార్యంగా ఎవైనాలోపాలు దొర్హివుంటే మలి ముదణంలో వాటిని సవరించ 
గలమని మనవి చేస్తున్నాము. సహృదయులు అటువంటి లోషాలను మాదృషికి తీసుకొని 
రావలసిందిగా |పార్గిస్తున్నాము. 



ఉపోదాతం 
ఖు 

నానాత్యంలో ఏకత్వమే భారత్మపజల చరిత, సంస్కృతి, నాగరకతల అంత 

స్ఫూతం అని పదేపదే భావించడం చూస్తూ ఉన్నాం. జవహర్లాల్ నెహు తన భారత 

దర్శనంలో ఈ విషయాన్ని నొక్కిచెప్పాడు. ఆయన భారత దర్శనంలో (పు. 59, 57, 

పునర్ముదణం 1946) అంటాడు. “బాహిరంగా చూసే భిన్నత్వం కనపడుతుంది. (వజా 

జీవనంలో అనంతమైన వైవిధ్యం కనబడుతుంది. అయినా అత్యంత దృఢమైన ఏకత్వం 

కూడా కనబడుతుంది అంతటా. ఏరకమైన రాచరికపు వ్యవస్థను, దురదృష్టకర సన్ని 

వేశాలను మనం అనుభవించవలసి వచ్చినా యుగయుగాల గతమంతా ఈ ఏకత్వమే మనను 

కలిపివుంచింది. భారతదేశపు ఏకత్యమనేది మేధాజనిత మైన ఊహ మాత్రమే అనుకో వడం 

పొరబాటు. నావిషయంలో ఈ ఊహ భావోద్విగ్నతను కలిగించే గొప్ప అనుభూతి, 

ఈ భావన నన్ను పూర్తిగా వరవశుణ్ణి చెస్తుంది. తరతరాలుగా కలిపివుంచిన ఈ ఆవశ్యక మైన 

ఏకత్వం ఎంత దృఢంగా కొనసాగుతున్నదంటే రాజకీయమైన విభజనకాని, ఏ రకమైన 

విపత్తులు, ఆపదలుకాని దానిని విచ్చిన్నం చేయలేనంత దృఢంగా వుంది.” 

“భారతదేశంలోనే పుట్టి విస్తరిల్రిన మతానికికాక వేరే మతానికి చెందినవారు 
కూడా ఇక్కడకు వచ్చి స్థిరపడిన తర్వాత కొన్ని తరాలలోనే స్పష్టమైన ము[దతో భార 

తీయులే అయిపోతారు. కైె9 స్తవులు, యూదులు, పార్మీలు, ముస్టిములు ఇందుకు నిదర్శనం. 
భారతీయ కె 9) స్తవుడెవరై నా భారతీయుడుగానే పరిగణనం పొందుతాడు ఏదేశమేగినా. ఇదే 

విధంగాటర్కీలోకాని, అరేబియాలోకాని, లేదా ఇరాన్ లోకాని ఆ మాటకువస్తే మరి ఏ ఇతర 

ఇస్టామ్ మతపాలిత రాజ్యాలలో వెటిలోకాని భారతీయ ముస్తిం భార తీయుడుగా మా(తమే 

పరిగణనం పొందుతాడు. 

గడచిన ఐదువేల సంవత్సరాలలోను విభిన్న జాతులకు చెందినవారు, విభిన్న 

భౌగోళిక [పాంతీయ సమూహాలవారు భారతదేశంలోకి తండోపతండాలుగా చొచ్చుకొని వచ్చి 

భారతదేశాన్ని తమ నివాసభూమిగా, అటుతరవాత మాతృభూమిగా చేసుకొన్నారు. అయితే 
ఏం అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో మాదిరిగా ఇప్పుడు భారతదేశంలో జాతిసమస్యలు 
లేనేలేవు. లక్షలాది [ప్రజలు వరువేరు విశ్వాసాలకు క ట్టుబడివున్నా, విభిన్నమైన నమ్మకాలనే 

వ్యకం చేస్తున్నా తరతరాలుగా నహజీవనం చేన్తూనేవున్నారు. అయినప్పటికీ మతపర మైన 

హింసావరత్వం, బహిష్కరణలు, దహనకాండలు భారతచరి[తలో సంభవించిన దాఖలాలు 

లేవు, అన్ని విశ్వాసాలు, నమ్మకాలుకూడా (పకృతి సంకేతాలను, నదులు, ఏ|గహాలు, 

పతీకలు పూజించే సం|పదాయం మొదలుకొని నిరంజనుడు, నిర్గుణుడు, విశ్యాతీతుడు 

అయిన ఒక మహత్వ పరిపూర్ణ వ్య క్తిత్వపు ఆరాధనవరకు, ఏకాండి శిలవంటి భారతదేశ 



Vi 

సాంఘీక మతస్వరూపంలో అంతర్భ్ఫూతంగా చోటుచేసుకున్నాయి. దీనినే నేడు హిందూత్వ 

మంటున్నాము. సం 'పదాయిక కర్మకాండకు సంబంధించిందిగా, స్థిరమైన విశ్వాసం, 

సిద్ధాంతపర మైన మతదృష్టితో కూడుకొని ఉన్నదిగా భావించడంక న్నా హిందూత్వ మనేదాన్ని 

అధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక సంప్రదాయ స్వరూపంగా భావించడం సముచితం. హిందూత్వ 

(పాతిపదిక సిద్ధాంతాలు, దాసి మూలాలు ఆధ్యాత్మిక మైనవి, విశాల దృక్పథం కలవి అనేది 

స్పష్టం. అగ్ని దేవుడికి అర్పించే హోమాలు, బలులు క మంగా అడుగంటి వేదకాలంలో 

హిందువులు పూజించిన దేవతలందరి స్థానంలో పురాణ దేవతల పూజ [పారంభమైంది. 

ఆటు తరవాత అదే కోనసాగుతూ వచ్చింది. ఈ విధమైన త్మీవమైన మార్పులకు గురిఅయినా 

హిందూత్వం ఇంకా సుపతిష్టితమై కొనసాగుతూనే వున్నది. ఎన్నెన్నో తాత్త్విక చింతనలు, 

ఆలోచనా వ్యవస్థలూ భారతదేశంలో (ప్రభవించి కాలూని వికసించినవి. ఏకళశ్వరారాధన, 

బహుదేవతారాధన, అద్వైత దృక్పథం మొదబుకొని చార్వాకుల కేవల ఐహిక భోగాఖి 

నివేశం వరకు, భారతదేశంలో పుట్టి పెరిగి అభివృద్ధిని సాధించాయి. కాని ఆధ్యాత్మిక 

విద్యకు సంబంధించిన పంచవిధ యోగవ్యవస్థ ఆత్మోన్నతిని సాధించే సాధనంగా అందరూ 

అంగీకరించారు. 

ఈ విధమైన భిన్నత్వంలో స్థూలమైన అంతస్ఫూ తిత మైన ఏకత్వం, భారతీయ 

సర్వసం సృతిలోను నాగరకతలోను దర్శించవచ్చు. ఈ ఏకత్వానుభూతి వల్లనె భారత 

దేశంలోని ఇన్నిరకాల వై విధ్యాల మధ్య, భారతదేశపు ఆత్మ స్వరూపము ఒకటిగానే భార 

తీయులు భావించడం జరుగుతున్నది. విశాలమైనా విభిన్న మైనా భారతదేశపు ఉనికికి అంత 

స్సూూతం ఏకత్యమనే విదేశీయ పరికీలకులుగూ డా ఇందువల్లనే భావించడం జరుగుతున్నది. 

రాజకీయంగాను, పాలనాపరంగాను భారతదేశం అదృష్ట దురదృష్టాల ఆటుపోటుల 

కెన్నిటికో గురిఅయింది. కొని కీస్తుకు పూర్వం అశోకుడుకాని, |క్రీస్తు తర్వాత గు ప్రరాజులు 

కాని, మధ్యయుగాలలో అక్సరు రాజ్యపాలనా కాలంలోగాని ఆధునిక కాలంలో (బీటిషు 

వారుకాని, పాలనాపరంగా రాజకీయంగా సమ స్త భారత దేశంలో, ఉపఖండంగాకూడా వ్యవ 

హృతమయ్యే యీ దేశంలో సమైక్యతను చేకూర్చడానికి [ప్రయత్నం చేశారు. ' అనేక సంద 

ర్భాలలో రాజరికపు భవితవ్యం ఇటువై పుకు అటువైపుకు ఊగిసలాడినప్పటికీ సాంస్కృతిక 

ఏకత మాతం ఛిన్నభిన్నం కాలేదు, 

సాహిత్యం, భాష అనేవి స్వచ్చందంగా [పజల ఆత్మాభివ్య కికి (ప్రధాన సాధనా 

లనడంలో సందేహం లేదు. ఒక తరంనుంచి ఇంకొక తరానికి అవి సంస్కృతిని అంది 
స్తున్నాయి. (పసారం చేస్తున్నాయి. పజల పురోభివృద్దిలో భవితవ్య పథంలో ముందు 

ముందు తరాలవారికి అందించుకొంటూ పోయే దివిటీ యీ సంస్కృతి [పసారం. 

ఇతర విషయాలన్ని టి మాదిరిగానే భారతదేశంలో భాషావై విధ్యం వుంది. ఇందులో 

పదిహేను భాషలు గు _రింపుపొంఏ భారత రాజ్యాంగంలో చేరినవి, అయితే ఈ వివిధభాషల 

విషయికంగా కూడా భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని దర్శిస్తాము. వస్తువులోను, ఆకృతిలోను, 

వ్యాకృతిలోను, శై లిలోను, చివరకు లిపి విషయికంగా కూడా కనిపించే భిన్నత్వమంతా 



wil 

భారత దేశపు విఖన్న భాషాపయుక్త రాష్ట్రాల భాషా సాహిత్యాలలో కనబడుతూనే వుంది, 

అయితే సారభూతమైన భావై క్యత, వస్తు విన్యానం మాత్రం కోలుపోవడం జరగలేదు, 

భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే ఈ సూ క్తి అనేక కారణాలవల్ల కొంత వైెషమ్య 

స్థితిగతులను కూడా ఎదుర్కొనవలసి వస్తున్నది. ఆలోచనాపరులైన, దేశభ కి పహపూరితు లైన 

భారతీయులంతా సమైక్యతా కేం దాభిముఖంగా, కెం దాపముఖంగా (పవ ర్దించే బలాలన్ని టినీ 

సంతులితం గావించాలనే [ప్రయత్నం చేస్తూనేవచ్చారు. ఈ రకమైన విరుద్ధ శక్తులు సంకు 

చిత మెన, స్రానిక మైన పయోజనాలకు వశులై పోయిన వాళ్ళవల్ల ఘర్షించడం జరుగుతుంది. 

(పజలు, (పభుత్యము కూడా మౌలికమైన ఈ ఐకమత్యాన్ని విచ్చినం కాకుండా చూసే 
ప్రయత్నం చేస్తూనేఉంటారు. ఈమధ్య స్వాతం్యత్య భారతదేశంలో జాతీయ సమైక్య మహా 
సభలు జరిగాయి (1961, 62, 68 లలో), ఉన్నతస్థాయి సమైక ్ యతాసంఘంకూడా 

పనిచేస్తూనే ఉన్నది, 

గాంధీ మహాత్ముని శతజయంతిని జరుపుకోవాలని నిశ్చయించి భారత రాష్ట్రపతి 

అధ్యక్షుడుగా ఒక జాతీయ సన్నాహక సంఘం ఎర్పాటు చేసినప్పుడు, శతజయంత్యుత్సవ 

వత్సర కాలంలో ఒక ఉపసంఘం రూపొంది జాతీయైక్యాన్ని గూర్చి _పత్యేకించి కృషిచేయాలని 

నిశ్చయించడం జరిగింది. ఈ ఉపసంఘంవారు తల పెట్టిన ముఖ్య కార్య[కమాలలో ఒకటి 

స్థిరంగా పది కాలాలపాటు నిలిచిపోయే భారతీయ థాషాసాహిత్యాల సంకలనాన్ని ఒకదాన్ని 

[ప్రచురించాలని సంకల్పించడం. 

జాతీయ సమైక్య సంఘంవారు ఏర్పాటుచేసిన ఉపసంఘం వాది కృషివల్ల ఇప్పుడీ 

సంకలనం వెలువడుతున్నది. గాంధి మహాత్ముని శతజయంతి సందర్భంగా జాతీయ సంఘం 

ఏర్పాటుచేసిన పన్నెండు ఉపసంఘాలలో ఈ కార్యక మాన్ని చెపటిన ఈ ఉపసంఘం కూడా ప్ 

ఒకటి, 

ఈ భాషాసాహిత్య సంకలనాన్ని ఈ విధంగా రూపొందించి అందిస్తున్న ఈ ఉప 

సంఘం అధ్యకులై న శ్రీ కె. సంతానం, మదదాను గారిని నేను అభినందించాల్సి వుంది. 

ఇది ఎంతో ఉపయోగకరమైన గంధం. ఈ [గంథం భారతీయాత్మను ఆవిష్కరిస్తున్నది. 

పరిణతి సాధించిన ఈ భాషలన్నీ తమ సాహిత్యంద్వారా భారతీ యాత్మ స్వరూపాన్ని 

ఆవిష్కృతం చేస్తున్నాయి. 

సంస్కృత భాషాసాహిత్యాలు అత్యంత పాచీనమైన ఉజ్జ్వల చర్మిత గలవి, 

ఇంచుమించుగా మూడు వేలనుంచి ఐదువేల సంవత్సరాల (పాచీనత ఈ సంస్కృతానికున్నది, 

సంస్కృతం తర్వాత [పాచీనమైనది తమిళం. తమిళంకూడా సంస్కృత ౦నుంచి అంతో 

ఇంతో స్వీకరించింది... దక్షిణ భారతదేశంలోని ఇతర భాషలు (దావిడ భాషా కుటుంబానికి 

చెందినవి, 5వ శతాబ్ద కాలంనుంచీ కూడా ఈ భాషలలో సాహిత్యం ఉన్నది. అయితే 

ఈ భాషలుకూడా సంస్కృృతంనుంచి వస్తువు, శైలి, పదజాలం చెప్పుకోదగినంతగా స్వీక 

రించాయి. భారతదేశంలోని ఇతర భాషలుకూడా సంస్కృత నుంచి పుట్టినవె అనడంలో 
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సందేహం లేదు. కాని తర్వాత తర్వాత అవి తమ గొప్ప సాహిత్యాలను వికసింపచేసుకొని 

పరిపుష్టములై నవి. భారతీయ భాషలలో అనేక భాషలవె పర్షియన్ , ఆరదిక్ భాషల 

[పభావంకూడా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. తరవాత కాలంలో (బిటిషువారి పరిపాలనలో 

ఇంగ్రీషుభాషా సారన్వతాలు భారతీయ భాషలన్నిటినీ, వస్తువు, ఆకృతి, రెండింటి విషయికంగా 

కూడా [పభావితం చేశాయి. 

భారతీయ భాషా సాహిత్యాల [కమపరిణామ వికాసంలో అవి (పభావితమైన తీరు 

తెన్నుల్లో ఒక ఏకత కనవడుతుంది. ఆఅందువల్ట్ప సంస్క్భతంకాని, దాని జన్యభాషలు కొని, 

ఆరవీక్ , పర్షియన్ భాషలుకాని, వాటి జన్యాలుకాని ఇంకా ఇంగ్లిషు, దాని సుసంపన్న మైన 

వై విధ్య విలసితమైన సాహిత్యము, వివిధ శాఖలు, భారతీయ భాషలను _పభావితం చెయ 

డంతో ఒక ఏకత్వం కనపడుతూనే డింది. 

భారత జాతీయ భాషల సంకలనం ఇటువంటిది కూర్చి వెలువరించడమనేది 

నిస్సందేహంగా ఘనమైన (ప్రయత్నం. బహుశా గు రింపుపొందిన భారతీయ భాషల భావ 

సంపన్నతకు ప్రాతినిధ్యం వహించగల సంకలనం వెలువరించడం ఇదే [ప్రథమ [ప్రయత్నం 

కావచ్చు. కాబట్టి ఈ ప్రయత్నంలో తొందరవల్ల కలిగే పొరపాట్టు కొన్ని చోటుచేసుకొని 

ఉండవచ్చు. పాఠకులు, విమర్శకులు ఉదారంగా ఇందులోని తప్పులు మన్నించి, ముందు 

ముందు నిర్దుష్టంగా ఇటువంటి ప్రయత్నాలు చేయగలందులకు కావలసిన (ప్రోత్సాహాన్ని కలగ 

జేయగలరని కోరుతున్నాము. గాంధిబీ శత జయంత్యుతృవ సందర్భంగా, భారత దేశ 

స మైక్యాన్ని ఆయన |పాణానిలంగా భావించేవాడు కాబట్టి-_పథమ _(పయత్నంగా ఈ [గంథం 

మెప్పు సంపాదించవచ్చు. తరవాత ము[దణలలో మరింత మెరుగులుదిద్దే యత్నానికి సలహా 

అందించ వలసిందిగా ఆర్థిస్తున్నాము. 

ఈ సంపుటం వెలువరించే |పణాశిక చాలా సరళంగా రూపకల్పనం చేశాము. 

ఒక్కాక్క భాషా సాహిత్య సంక్షిప సమీక్షితోపాటుగా, (పతి భాషాసాహిత్యానికి పాతి 

నిధ్యం వహించే కొన్ని పద్య గద్యరచనలు ఎంచుకొని వాటి ఆంగ్లానువాదాలు ఇవ్వడం 

జరిగింది. ఈ |గంథానికి హిందీ అనువాదం అత్యంతావశ్ణకమని మాకు తెలుసు, తరవాత 

ఏవిధ భాషల్లో కూడా ఈ (గంథం వెలువడవలసి శ అగత్యముంది. అయితే ఈ ఉపసంఘం 

వారే అందుకు పూనుకోగల అవకాశం లేదనడం విస్పష్టమే. జాతీయ సంఘం ఎంతకాలం 

పనిచేస్తుందో అంతవరకే ఉపసంఘపు అ స్తిత్వం వుంటుంది. దానితోపాటే ఇదీ అంతర్హిత 

మవుతుంది. విత్తనం నాటడం అయింది. అది సారవంతమైన భూమిలోనే పడిందని 

ఆశించ వచ్చు. 

న్యూఢిల్లీ, ఆర్. ఆర్. దివాకర్ 

అక్షోబర్ 2, 1969. + 



పి వెశిక 

1967 మార్చి ౨4వ తేదీన గాంధీ మహాత్ముని శతజ యంత్యుత్సవ సన్నాహక 

జాతీయ సమైక్యతా సంఘం వారేర్పాటుచేసిన ఉపసంఘంవారి సమావేశంలో ఈ తీర్మానం 

ఆమోదించడం జరిగింది, 

““సంఘాధ్యక్షులు | పతిపాదించిన భారతీయ సాహిత్య సంకలన గంథ (చు 

రణను ఉపసంఘం వారు అంగీకరించారు. వెంటనే ఈ సంకలనాన్ని ఆంగ్లంలోను, హిందీ 

లోను వెలువరించాలని, అటుతర్వాత దీని అనువాదం ఇతర భారతీయ భాషల్లోనూ వెలువరించే 

ఆలోచన చేయవచ్చునని నిశ్చయించడ మైంది.” 

గాంధీజీ శత జయంత్యుత్సవ జాతీయ సంఘపు కార్యదర్శి డా॥ ఆర్. ఆర్. దివా 

కర్ సూచన ననుసరించి (పతి భాషలోనుంచి ఎన్నికచేసిన రచనలతో పాటుగా చారిత్రక 

సమీక్షనుకూడా చేర్చాలని నిశ్చయించారు. దాని కనుగుణంగా ఈ సంపుటంలో 16 భాగా 

లున్నాయి. భారతదేశంలోని అత్యంత పాచీనభాష అయిన సంస్కృృతంతో పారంభించి, 

ఇటీవల మనదిగా స్వీకరించిన అత్యంత నవీనమైన ఇంగ్రీషభాషతో ఈ సంవుటం ముగు 

స్తున్నది. ఈ రెండింటిమధ్య అకారాది (క్రమాన్ని అనుసరించి ఆయా భాషలనుగూర్చి 

పధ్నాలుగు అధ్యాయాలు చేర్చడం జరిగింది. పతి భాషాధ్యాయంలోను రెండు ఉపవిభాగా 

లున్నాయి. (1) చారి తక సమీక్ష (2) రచనలు. ' 

మొదటి విభాగంలో సంగహంగా ఆయా భాషా సాహిత్యాల వికాసాన్ని గూర్చిన 

చార్మితక సమీక్ష ఉంటుంది. తొలినాళ్ళ నుంచి వర్త మానకాలం వరకు ఎ విధంగా ఆయా 

సాహిత్యం వర్ధిల్దుతూ వచ్చిందో ఈ భాగంలో నమీక్షితమవుతుంది. రెండో విభాగంలో ఆయా 

సాహిత్యం నుంచి (పాతినిధ్యం వహించ గల వనుకొన్న కొన్ని ఖండికలను, పద్య గద్య 

కృతుల రెండింటినుంచీ కూడా, [పాబీనా నఏన విభాగాల నుంచికూడా ఎన్నుకొని, వాటిని 

ఆంగ్లంలోకి అనువదింపజేసి అనుబంధంగా చేర్చడం జరిగింది 

ఈ పనిని అప్పగించడానికి విద్వాంసులను ఎన్నిక చేయడంలో (పొఫెసర్ కె, 

స్వామినాథన్, డా! ఆర్. అర్. దివాకర్, డా॥!కె. ఎమ్. ముస్టీ, ఇంకా ఇతరుల సలహా 

సం|పదింపులను పాటించడం జరిగింది. కొన్ని భాషల విషయంలో విశ్వవిద్యాల యోపాధ్య 

కులు, అనువాదకుల ఎన్నికలో మాకు సాయపడ్డారు. 

సాధారణంగా చార్మితక సమీక్షను కూర్చిన రచయితే ఆ భాషకు సంబంధించిన 

(పాతినిధ్య గద్య పద్య రచనలను, ఎన్నికచేసి, ఆంగ్లానువాదాన్ని కూర్చడం జరిగింది. 

అయితే కొన్ని భాషల విషయంలో మేము ఎన్నిక చేసుకొన్న విద్వాంసులు తమ సహచరుల 
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సాహాయ్యం సౌందినారు. సింది, భాషావిషయికంగా (పొ మల్కాా సీ ఒక జట్టును కూర్చు 

కొని వారి సహాయంతో ఆ పని నిర్వహించారు. ఈ విధంగా సహాయ సహకారాలందజేసిన 

విద్వాంసులందరి పెర్టు ఈ (ప్రస్తావన తర్వాత పొందుపరచడం జరిగింది. 

(పాథమిక హక్కులు, చట్టము, రక్షణ,' సాంఘీక న్యాయం, మొదలైన కొన్ని విష 

యాలలో జాతి, మతము, భాష, |పాొంతము, మొదలైనవాటి (పసకి, ఎంత మాృాతమూ 

లేకుండా అవి అందరికి సమానంగా వర్తించాలనడం సర్వులూ ఆంగీకరించినదే. అదే 

విధంగానే భాషాక్నే తంలో, సంస్కృతి విషయాలలో, మతం. సంప్రదాయాల విషయికంగా 

జాతీయస మైక్యదృష్టిని పరస్పర సహనభావంతో అవగాహనతో గౌరవంతో సాధించుకోవలసి 
ఉంది అనడం సుస్పష్టం. నుసంపన్న మైగ సంస్కృతికి, శతాబ్దాల సుంచి వస్తున్న ఆచార 

సం|పదాయాలకు, భారతదేశ వివిధ భాషా సాహిత్యాలే ముఖ్యమైన ఆలంబనాలు, ఆధారాలు. 

మహాపురుషులు: తత్త్వవేత్తలు, మహాకవులు, వివిధ భాషా సాహిత్యాల ద్యారా 

(పబోధించిన మహత్తరమైన విషయాలను అర్థం చేసుకొని పతి భారతీయుడూ కూడా 

ఆనందించడమనేది తన విధ్యుక్త ధర్మమని అంగీకరించినప్పటికి సాధారణంగా తన మాతృ 

భాషా సాహిత్యాలకు సంబంధించీ ఏ కొంచెమో సంస్కృత సాహిత్యానికి సంబంధించీ 

న్యూతమే అతడు తెలుసుకొంటాడు. ఈ తెలిసినది కూడా అతడివిషయంలోచాలా పరిమితమే. 

ఇంగ్లీషు సాహిత్యాన్ని గురించి, ఇంకా, ఒక్కొక్కప్పుడు యూరోపుదేశాల సాహిత్యం గూర్చి 

భారతీయులు ఇంగ్లీషు అనువాదాల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నారు. కాని భారతీయభాషల గూర్చి 

ఈ అవకాశం కూడా లేదు. అందువల్ల ఈ రకమైన ఆజ్ఞానాన్ని, నిర్భక్ష్య వైఖరిని భారతీయు 

లలో తొలగించకపోతే భారతదేశపు వివిధ పాంతీయ భాషా సాంస్కృతిక విషయిక మె 

(ప్రజలలో భావస మైక్యాన్ని సాధించలేము. 

భారత దేశానికి మూడువేల సంవత్సరాల పైబడిన చరిత్ర ఉన్నది. ఈ కాలవ్యవ 

ధిలో వివిధ |పాంతాలు తమ తమ భాషాసాహిత్యాలను సం్యపదాయాలను విక సింపచేను 
కొన్నాయి. (పతి (పాంతం వారు కూడా ఈ వారసత్వ సంపదను అవినాశిగాను, అమూల్య 

మైనదిగానూ ఎంచుకొని, దానిని జ్మాగత్తగా పరిరక్షించుకుంటూ, విక నింపచేసుకోవాలనుకో వడం 

కూడా జరుగుతున్నది. ఈ భాషలనుకాని, ఆచారవ్యవహారాలను కాని చిన్న బుచ్చడం, 

తోసివేయడం, అనూహ్యం. 

అందువల్ల జాతీయ సమైక్యమంచే భారతదేశంలోని (పతి (పాంతపు సుసంపన్న 

మైన వారసత్వాన్ని సహానుభూతితో అవగాహనచేసుకొని,  ఆదరణపూర్వకంగా |పస్తుతించ 

డమే నన్న మాట. 

ఈ సంకలనం సంజేపంగానే అయినా సర్వతోముఖంగా తర తరాల భారతీయ 

భాషా సాపాత్యాల దర్శనం సాధిస్తున్నది. ఈ సంకలన [గంథాన్ని త్వరిత గతిని కూర్నవలసి 

రావడం, విద్వాంసులను తొందర పెట్టి రాయించడం జరిగినందున, ఎక్కడైనా లోపొలు దొర్ధి 

ఉండ వచ్చు. ఈ గంథంలో దోషాలేమీలేవు అని చెప్పే అవకాశం లెదు, కొన్ని భాషలకు 
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చిందిన ఇంగ్రీషు అనువాదం మరికొన్ని టీకన్నా మెరుగ్గా ఉండి ఉండవచ్చు. అత్యుత్స మాను 

వాదం కూడా మూలంలోని అందాన్ని అంతాను; బీవళక్షి నంతాను తీసుకొని రాలేదు అని 

చెప్పవలసిన పని లేదు కదా. 

ఈ రక మైన చిన్న చిన్న లోపాలున్న ప్పటికీ కూడా ఈ సంకలనం భారతదేశం 

లోని వివిధ పాంతాలను విడదిసున్న అజ్ఞాన, నిర్లక్ష్య అఘాతాన్ని కలిపి వేసే వారధిగా 

పని చేయగలదని సవినయంగా విన్నవిస్తున్నాము. ముందు ముందు ఇంతకన్నా సమగ మైన 

ఉత్తమమైన సంకలనాలు, వెలువరించే విపుల యత్నాలు జరగ గలవని పగాఢంగా ఆశిస్తు 

న్నాము, ఈ లోపున జాతీయ సమైక్యాస్ని ఆకాంక్షించే వారంతా ఈ పథ నిర్దేశక పయత్నా 

నికి స్వాగతం చెప్పగలరని ఆశీసున్నాను. ముందు ముందు భారతదేశంలో (పతి పట్టభ[దుడు 

కూడా, అతడు విద్యనేర్చుకొనే మాధ్యం ఏదై నా కాని, (ప్రముఖ భార తీయ భాషలలోని ఉద్గ 9౦ 

థాలు గూర్చి, (గంథకర,లను గూర్చి; కనీస పరిజ్ఞానం నంపాదించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత 

అపరిహార్యమై తీరుతుందని, ఈ విషయం తప్పనిసరిగా అతడు భావిస్తాడని, ఆశిస్తున్నాను. 

ఈ సంకలనంలో ఎక్కువ భాగం రచనలు పూర్వకావ్యాల నుంచి సేకరించడం 

జరిగింది. వీటికి కాపీరైటు ((గంథస్వామ్య హక్కు.) [పసకిలేదు. అయితే (పతి భాషా విభా 

గంలోను ఆధునిక రచయితల రచనల నుంచి, కూడా కొన్నిటిని తీసుకొన్నాము. ఆయా5వచ 

యితల నుంచి, పచురణకర్శల నుంచి, ఆయా రచనలు ఈ (గంథంలో చేర్చుకోవడానికి 

లాంఛనంగానే అయినా అనుమతి పొంది ఉండవలనినది, అయితే అట్టాచెయడానికి మాకు తగి 

నంత వ్యవధి లేకపోయింది. అందరి వద్దనుంచి వారి వారి సమ్మతులు పొందటానికి చాలా 

సమయం పట్టవచ్చునను కొన్నాము. ఆట్టాచెయవలసి వచ్చిన భై తే (పచురించ వలెననుకొన్న 

సమయానికి అంటే 1969 అక్టోబర్ 9, గాంధీజీ శత జయంతి నాటికి ఈ (గంథాన్ని వెలువ 

రించలేక పోయి ఉండేవాళ్ళము. ఈ (గంథంలో ఆయారచయితల రచనలు చేర్చడంలో ఉద్దేశం 

వారిని, వారి రచనలను జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిచితికి తీసుకొనిరావడమే . కాబట్టి ఆయా 

రచయితలు, పచురణకర్శలు, మేమీ విధంగా వారి అనుమతిని పొందలేక పోవడాన్ని 

మన్నించ గలరని, ఈ  గంథంలో వారి రచనలుచేరి ఉండడాన్ని ఆమోదించ గలరని ఆశి 

సున్నాము. 

[శమసాధ్యమైన ఈ [ప్రయత్నంలో తమతో సహకరించిన విద్వాంసులంద రి పట్ట 

ఉపసంఘం వారు ఎంతగానో కృత జ్ఞతాబద్ధుల్తె ఉన్నారు. మేము. వారికి చెవు ఖర్చులు, [వాత 

సాధనాలు అందజేసి నామ మా|తపు పతి ఫలాన్ని మాతమ ఇవ్వగలిగాము. [ప్రధానంగా 

అందరూ కూడి మహాత్మ గాంధీ శత జయంతి సందర్భంగా ఆయన సంస్మరణోత్సవాలకు 

చేయూతనిస్తున్నామనే తలంపుతో నే ఇతోధికంగా (శ్రమించారు. 

మ దా సు రా. నంతానం 

అక్సోణర్ 2, 1969. 



7. కాశ్మీరీ 

ర. మలయాళం 

9. మరాఠి 

10. ఒరియా 

రచలుుతలు 

డా/ బి. రానువోణ్, (థొ ఫెనల్: 

సంస్కృత శాఖ, మాసు విశ్వవిద్యాలయం, 

డా// మపౌళ్వూరనాగ్ , 

జవహర్థాల్ నెహు పొఫెనర్, గౌహతీ విశ్వవిద్యాలయం. 

డౌ/ ఆర్, కె, దాన్ దువొ, 
అణాల 

నవీన భారతీయ భాషా విభాగాధ్యక్షులు, ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం, 

(వొ/ చందకాంత 'మెవాతా, (ఫొ ఫెనర్క్, 

గుజరాతీ శాఖాధ్యక్షులు, ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం, 

లో 
డౌ॥ నగేం(/ద, 

హిందీ శాభ్రాధ్య కలు: ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం. 

ea ఆర్. ఎన్, యుగలి, 

కన్నడ శాఖాధ్యక్షులు: బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయం, 

అను/ ని; పబ్. (పన్లోదరాథు 

(ea జౌ, ఎల్. తొల, (తీగల, 

/ 

(లీ. కె. కె, నాయర్, 

సంపాదకుడు ఇండియన్ అండ్ ఫారిన్ రెవ్యూ, 

(చారి తక సమీక్ష). 

(వౌ వీ; క. నారాయణ వీ 

మలయాళ శాఖాధ్యక్షులు, డీన్, ఫాకల్టీ ఆఫ్ ఓరియంటల్ 

స్టడీస్, టివెం[డం. 

డౌ॥ ఢీ. బి. నటూర్లగ్, 

మరాఠీ శాఖాధ్యక్షులు, భవన్స్ ఎమ్. ఎమ్. కాలేజి ఆఫ్ ఆర్ట్స్ 
అండ్ నెన్స్. 

(వొ వోణుధరరొత్, 

ఒరియా శాఖాధ్యక్షులు, బి. జె. బి. కాలేజి, భువనేశ్వర్. 



11. పంజానీ 

1 జ, సింధ్ 

13. తమిళం 

14. తెలుగు 

15, ఉర్దూ 

16. ఇంగ్లీషు 

oly 

& కోసొల్ నీంగ్ నారంగ్. 

పంజాబ్ విశ్వ విద్యాలయం-ఉపాధ్యక్షులు నియామకం చేసిన 

ఓక సంఘం, చారి[తక సమీక్ష పరిచయం రాసిన వారు 

డౌ4 దర్భబ్ . నీంగ్ మెన్, | ఫినర్, 

ఇంగ్లిషు శాఖాధ్యక్షులు, పంజాబ్ విశ్వవిద్యాలయం: పాటియాల, 

. (లీ ఎన్. ఆర్, ముల్తానీ. 

సర్వెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సొసైటీ, ఢిల్లీ. 

ఎ౨ఎధ రచనల బన్చి) శో 

డౌ టో. వీ. వీనాశ్లీ నుందరోం. 

ఉపాధ్యక్షులు, మధురై విశ్వవిద్యాలయం: 

చొార్మితక సమీక్ష అనువాదం, 

(బ్ర అర్. రంగాచారి, 

డౌ/ డీ. వెంతోటావధాణ 

తెలుగు శాఖాధ్యక్షులు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, 

హైదరాబాదు, 

(ఫొ జయా, యల్ వోన్ థడఖి _(విన్ఫిపొల్, 

జమియత్ కాలేజి.ఢేల్టీ. 

(వ 3. అర్, (భ్రీబివాన అయ్యం గాల్ 

పూర్వోపాధ్యక్షులు: ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం, 

వాల్టెర్ 



విషయసూచిక 

డౌ4/ అర్. అల్, దినాళర్ 

(బీ రా నంతొనం 

తలుగు అనువాదాలు 

డౌ॥ దీ, (లీరాయుచం[దుడు 

(బ్ర ఎన్. నీ, బిన్, వోంకటాచాడ్ముూ లు 

(బీ ఎ. నతంజిలి 

డా/ మువరాల రామా రెడ్డీ 

(భీ వురనండా అవ్ఫలన్వొాయి 

(బీ నీ, ఎ. నత్యానారాయణమూ రి 

డా/ పోరంకి దత్షీణామూ ర్తి 

(వొ అజనా రాయకళ్ళవ్ష రావు 
రబ 

డౌ/ డీ. బిన్మిళ్య) వయ్య 

డౌ/ Vary రౌయత్యృవ్హ 
(27) 

(బీ అత్స్భరాజు రయావతిరొల్ల 

(వౌ తొ లొవల్తి వీరభో/(దరాజ్రు 

(బీ నోమంబి యజ్జి న్మ౭ౌ(స్త్ర 

డా॥n బిల్. జవరామమూ ర్తి 

(శ్రీ జొన్నలగడ్డ వోంఠ లేళ్ళ రలా/స్రి 

డా/ ది, నాగయ్య 

డా4/ భీత సేన్ నిర్భల్ 

(పౌ అడవా రాయకళ్ళ వ్లరావు 
(25) 



సం స్కృ తవం 

మూలం ; అశువాదం ; 

డా, వి, రాఘవన్ డా. పి, (శీరామచం[దుడు 

ee 
eens mR es ఖచ ne ఇచ నిగ కాశ అ rr 

అతి విస్తృతం ఐన ఇండోయూరపియన్ భాషా కుటుంబానికి చెందిన భాషల్లో 
సంస్కృత భాష మిక్కిలి తూర్పునఉన్న భాష. తూర్పు పొంతంలో దీనికి చాలా దగ్గరగా 

ఉన్న భాషాసోదరి ఇరానియన్ భాష. సంస్కృత భాష ఇండో యూరపియన్ భాషాకుటుం 
వానికి చెందిన [పాచినరూపమునూ, వ్యాకరణమునూ, వాక్యనిర్మాణమునూ, వాజ్మయమునూ, 

చాలా చక్కగా పరిగక్షించుకుంది. అందుచేతనే ఆధునిక యుగంలో తొలిసారిగా ఈ భాషను 

కనుగొన్న కొందరు పాశ్చాత్య విద్వాంసులు దీని సహాయంతో తులనాత్మక భాషాశా స్ర్రము 

(Comparative philology) అనే కొత్త కాస్తారినికి పునాదులు వేసుకొని ఇండో యూర 

పియన్ (లేదా ఇండో ఆర్యన్ లేదా ఇండో జర్మానిక్ ) భాషాకుటుంబం అనే భాషాకుటుంబం 

ఒకటి ఏర్పరుచుకోకలిగినారు. ఈ కారణంచేత సంస్కృతం ఈ భాషాకుటుంబంలో [ప్రముఖ 

స్థానం ఆకమించుకున్నది. ఇంతే కాకుండా ఈ భాషా కుటుంబానికిచెందిన భాషల్లో కెల్హా 
అతి పాచీనమూ, బహువిసృతమూ ఆయిన వాజ్మయం సంస్కృతభాషలో పరిరక్షిత మై 

ఉంది. ఏకియా మైనర్ ప్రాంతంలో లభించిన పురావస్తు శాస్త్ర సాశ్యాధారంగా ఈవాజ్మయం 

_కిస్తుకు పూర్వం రెండవ సహ్నసెాబ్ది మధ్యభాగం కంటె పూర్వం ఉండేదని చెప్పడానికి వీలు 

ఉంది. ఖగోళ ళసా 9నికి సంబంధించిన కొన్ని ఆంతరంగిక [ప్రమాణాలు పట్టి ఈ వాజ్మయం 

లోని కొన్ని భాగాలు (క్రీస్తుకు పూర్వం చతుర్ధ సహృసాబ్చికి చెంది ఉండాలని చెప్పడానికీ 

కూడా అవకాశము కనిపిసూంది. 

అతి పాచీన కాలంనుంచి నేటివరకూ సంస్కృతభాషా మహానది అవిచ్చిన్నంగా 

(పవహిస్తూ, దినదినాభివృద్ధి పొందుతూ యావద్భార తాన్నీ (పభావితం చేయడమే కాకుండా 

ఈ భరతఖండానికంతకీ ఒక విధమైన ఐకమత్యం కూడా [పసాడిస్తూ వచ్చింది. సంస్కృత 

భాషలో పపథమంగా వెలువడిన వాజ్మయం వైదిక వాజ్మయం. ఈ వాజ్మయంలో 

సంస్కృత భాషకు సంబంధించిన ఎన్నో మాండలిక విభేదాలు మనకు గోచరిస్తాయి. వేదాల 
తరవాత [క్రీస్తుకు పూర్వం ఎనిమిదో శతాబ్ది మొదలు నాలుగో శతాబ్దివరకూ గల కాలంలో 

బయలుదేరిన వాజ్మయంలోనూ, ఇతిహాసాది వాజ్మయంలోనూ, ఈ భాష కమ।క మంగా ఒక 

(ప్రామాణిక రూపం సంతరించుకుంది. ఈ విధంగా ఒక నిక్చితరూపం దాల్చడానికి ఎందరో 



లీ 'నంస్క్టృ్రతము 

మహా వై యాకరణుల సహాయం ఈ భాషకు అనాది కాలంనుంచీ లభిస్తూనేవచ్చింది. ఈ 

వై యాకరణులు రచించిన వ్యాకరణాలన్నింటిలోకి పాణినీయ వ్యాక రణంస మ్మగత్వంలోనూ 

సంషిపృత్యంలోనూ దానికదే సాటి అని చెప్పడంలో ఆతిశయో క్రిలేదు- ఈ విధంగా ఒక 

పామాణిక రూపందాల్సిన సంస్కృత భాషలో ఎందరో మహాకవులు కావ్యాలు రచించినారు, 

రూపకాలు వెలయించినారు, ఎందరో వైజ్ఞానికులు విజ్ఞానశాస్త్ర గంథరచన సాగించినారు. 

'సంస్క్భృతము' ఆనే పేరులో రెండు అర్థాలు ఇమిడి ఉన్నాయి - 'సునంస్కృతమై 

సుందర మెనది' ఆనేదిఒక అర్థం, 'సునిశ్చిత మైన వ్యాకరణ పశియచే నిర్దుష్ట మైన 

రూపం కలది అని రెండో ఆర్థం, 

జనసామాన్యం మాటలాడే భాష మాతం వివిధ పాంతాల్లో విన్న లశ్షణాలు, 

సహజమైన స్వేచ్చకలిగి ఆయా భేదాలకు లోనవుతూ “_పాకృతము' అనే పేరుతో బహు 
మఖంగా విస్తరిస్తూనే వచ్చింది. ఈ [పొకృత భాషలోని ఉప భాషలకు డక రసాలను పట్టి 

“పాచి” (తూర్పుడి) మొదలగు పెర్దుకాగా, ఆయా _పాంతాల్లోని జనులను పట్టి 'శార సేసి” 

“మహారాష్ట్ర. వంటి పేర్లు కలిగినాయి. సంస్కృత రూపకాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగించిన 
(పాకృతం శౌరసేని, మహారాష్టింకి గీతికావ్యాల్లో ఎక్కువగా ప్రవేశం లభించింది, 

'మాగధి', “అర్థమాగధ్' వంటి పేర్లు ఆయా ప్రాంతాలు ఆధారంగా చేసుకొని వచ్చినాయి. 
బౌద్ధ జైన మతపతిష్టాపకులు పై రెండు భాషల్లోనే [గంథాలు రచించి తమ మత్మపచారం 
సాగించినారు. ఏ భాష జీవిత మెనా, సాధారణంగా, సామాన్యజనుల స్యతం త వయోగమూ, 

పండితుల సియమ నిబంధనలూ పామాజికీకరణ [పయత్నాలు, వీటి నడుమ ఊగులాడుతూ 

ఉంటుంది. రూపకాలలోనూ, పద్యకావ్యాల్లోనూ, ఉపయుక మైన పాకృతాల విషయంలోకూడా 

వైయాకరణులు జోక్యం కలిగించుకోవడంతో వాటికికూడా ఒక విధమైన సిశ్చితరూపం 

ఏర్పడింది. కొన్ని శతాబ్దాల తరవాత ఈ [పాకృత భాషల్లో నుంచి “అప భంశములు” అనే 

సర్వజన సాధారణమైన కొన్ని మాండలికాలు (dialects) బయలుడేరినాయి. ఇవి |పస్తుతం 

ఉ త్రరదేశంలో వ్యవహారంలో ఉన్న ఇండో ఆర్యన్ భాషల పూర్యరూపాలు. 

కీస్తు వెనుక దాదాష్ప వెయ్యి సంవత్సరాల పాంతంలో అప (భంశభాషల్లోనుంచి 

ఆధునిక భారతీయ భాషలు బయలుదేరినాయి, ఈ కాలాన్ని నంస్కృతభఖాషా- వా జ్య్మయాల 

ఇతిహాసంలో ఒక (పధానయుగంగా పరిగణించవచ్చు. దీని తరవాత జరిగిన సృజనాత్మక 

కార్యక్రమం అంతా చాలా వరకు ఈ (ప్రాంతీయ భాషల మూలకంగానే నడిచింది. ఐతే 

సంస్కృత భాషలో కూడా సృజనాత్మక వాజ్మయనిర్మాణం సాగుతూనే వచ్చింది. ఇంతేకాక 

ఎన్నో వె జ్ఞానిక గంథములూ, కా న్రీయరచనలూ, ఎంతో పొండిత్యకృషీ, (ప్రాచ్య ప్రాంతంలో 

జయదేవుడు రచించిన గీతాగోవిందం వంటి అభ్యర్హిత సౌందర్యరచనలూ, కాశ్మీరుకు చెందిన 

కల్హణునివంటి ఐతిహాసికుల (గంథములూ, కనౌజుకు చెందిన శ్రీ హర్షనిచే రచితమై పంచ 
మహాకావ్యాల్లో ఒకటిగా (పసిద్ధి పొందిన నైషధీయచరిత మహో; ూావ్యమూ, మాలవదేళాధీశు 

డైన భోజుడు రచించిన విసురు (గంథములూ, తమ నూతన సిద్ధాంతాలూ, వాద ప| కియా, 

ఏటిచేత భారతీయ తా త్తిిక[గంథ సరణినే వూ రగా మార్చి వేసి బహు గంథ నిర్మాత లైన 
గంగేశోపాధ్యా యుడు వంటి మిథిలా పాంతంలోని 3 నవ్యనై యాయికులు రచించిన వాద (గంథ 
ములూ, దక్షిణదేళానికి చెందిన రామానుజాచార్యాదులు రచించిన ఆధ్యాత్మిక [గంథములూ 



హూర్మితక సమీక్ష శ్రే 

ధర్మశాస్తా?నికి సంబంధించిన రాశీభూత మైన నీబంధాలూ - వాటీ వ్యాథఖ్యానాలూ, ఎందరో 

రాజులకీ = వారి రాజ్యాలకీ సంబంధించిన దెనందిన విషయాలు తెలిపే తా[మకిలా శాస 

నాదులూ, వీటి అన్నింటి నిర్మాణమూ కూడా అవిచ్చిన్నంగా సంస్కృత భాషలోనే కొన 

సాగింది, పండిత వరిషత్తుల్లో సంస్కృత భాషలోనే వ్యవహరించటంచెత ఇది సంధానభాష 

(Link Language) గా ఉపయోగించేది, 

[దొవిడ భాషాకుటుంబానికి చెంది, దత్షిణదేశంలో మాటలాడే భాషల్లో ఒకటయి, 

అతి ప్రాచీన వాజ్మయంకల తమిళంవంటి భాషల అభివృద్ది విషయంలో కూడా సంస్కృత 

(పముఖపాత్ర వహించింది. సాహిత్యమూ, ఆధ్యాత్మిక విచారమూ, మతవిషయాలూ - వీటి 
అభివృద్ధికి సంస ర్ భాషమే సము త్రేజకంగాను, మార్గదర్శకంగాను నిఖిచింది. ఈ 

దాక్షిణాత్య భాషలకు సంన;: గాత 2 ఎతో ఎంతటి ఘని నిష్ట సంబంధం ఏర్చ్పడిందనగా - ద్రావిడ 

భాషాకుటుంబానెకి చెందిన తెలుగు మళయాళ భాషలు సంన శ్రాత పద భూయిస్టాలె భాషాద్యయ 

సమావేశమా అనిపించేటట్టుగా రూపొందినాయి. 

తననుంచి జన్మించిన భాషలతో నేమి, ఇతర కుటుంబాలకు చెందిన భాషలతో 

నేమి సంబంధం శతాబ్దుల కొలది కొననాగింది. ఈ భాష ఆయా పొంతాలకు చెందిన, 

భాషలలిప్పలను స్వీకరించి ఆ భాషల్లోను, వాజ్మ యాల్లోను ఉండే సౌందర్యాన్ని, ఇతర 

వై కష్యాలనూ కూడా తనలో ఇముడ్చుకుంది. తనలో ఉండే, అనుస్యూతంగా వస్తూన్న సద్దు 

ణాలన్నీ ఆ భాషా వాజ్మయాం కు పసాదించింది. ఈ విధంగా చూసే స్త, పూర్వం సంస్కృ 

తానీకి (పాకృతభాషా వాజ్మయాలతో ఎట్టి సంబంధం ఉండేదో అట్టి "సంబంధ మే ఆధునిక 

పాంతీయ (భారతీయ) భాషలతో ఏర్పడి ఉందని చెప్పవచ్చు, 

నాలుగువేల సంవత్సరాల సుదీర్ణ కాలంలో, సంస్క్కృతభాషలో అత్యద్భుత మెన 

వాజ్మయ సృష్టి అవిచ్చిన్నంగానూ, సర్వతోముఖంగానూ జరిగింది. అతి విశాలమెన దీని 

వాజ్మయశరీరం చూస్తేనే ఎంతో ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది, ఇందులోని వివిధశాఖలు, వాటిలోని 

వినూత్న ప్రక్రియలు చూస్తే చెప్పవలసిన పనేలేదు. భారతీయ ఆలోచనాసరణికి జీవన 
విధానానికీ కూడా ఒకవిధమైన వె*ష్ట్యం కూర్చి పెట్టిన మత ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో ఎన్నో 

[ప్మక్రియలు వివేచనావీధానాలూ రూపొదందడంతో అనేకమైన (పస్థానాలు (Schools of 

thought) బయలుదేరినాయి, అతిదీర్హాలూ, వర్ణనాభూయిస్టాలూ అయిన (గంథాలు మొదలు 

చిన్నచిన్న కథలవరకూ ఎన్నో గద్య [గంథాలు ఆవిర్భవించినాయి. పద్యకావ్యాల్లో అతి దిర్ద 

(ప్రమాణం కలవి మొదలు అత్యల్ప సంఖ్యాక శ్లోకాలు కలవీః చివరికి ఒక్కా శ్లోకం గల ముక్త 

కాలూ కుడా రదితమై ఉన్నాయి. రూపకాల్లో దశాంకాలు కలవి మొదలుకొని ఏకాంకికల 

వరకూ గల ఎన్నో భేదాలూ, ఎక పాత్ర సంభాషణ, మరి ఎన్నో ఇతర (ప్రకియలూ గోచ 

రిస్తాయి. ఎన్నో వైజ్ఞానిక (గంథములూ, ఆర్థిక వైజ్ఞానిక [గంథములూకూడా బయలుదేరి నాయి , 

వ్యాకరణము, శిశాశాస్త్రము లేక ధ్యనిశా స్ర్రము (phonetics) శబ్బ్దవ్యుత్సతి, నిఘంటువులు, 

ఖగోళళాస్త్రము, వివిధళాఖా సంపన్నమైన గణితము, జ్యోతిషము, నిమిత్తళాస్త్రము, సాంఘిక 
శాస్త్రము, కామశాస్త్రము, రాజసీతి, ధనుర్వేదము, శిల్పశాస్త్రము, అలంకార శాస్త్ర ము- ఈ ౨ధ౨గా 

చతుష్ట్రష్టికళలనే పేరుతో (పసిద్ధమె, వేటిజ్ఞానంచేత జీవితం సుశం పన్నమూ ఆశుభో 

గ్యమూ' అవృతుందో అట్టి ఎన్నో విషయాల పై (గంథాబ ఈ భాషలో లభిస్తాయి, వాత్మా్య్థి- 
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యనుడు రచించిన కామసూతంలోనూ, దాని వ్యాఖ్యానాల్లోనూ పేర్కొనబడ్డ ఈ చతుష్షష్టి 

కళలను పరిశీలిస్తే ఆ నాటి భారతీయ విద్యావిధానం ఎంత విస్ఫృతమైనదో, ఎంత సమ్మగ 

మైనదో స్పష్టం అవుతుంది “గాత సంగీతము, వాద్యసంగీతము, నాట్యము, వర్ణచ్శిత ము, 

పష్యృతరచన (ఆకులను అందమైన ఆకారాల్లో కత్రిరించుట లేదా లలాటాదుల పై అలంకార ము 

నకె నమూనాలు కూప్చుట), బియ్యపుగింజలు, పిండి, పువ్వులు మొదలగు వాటితో గహ 

దేవాలయాదుల్లో ముగ్గులు పెట్టుట; రకరకాలెన కుట్టుపని నగిషీలు, నేర్పుతోను అభిరుచితోను 

పుష్పముల విన్యాసము; పెదవులకు ఇతర అవయవాలకు రంగులు పూసుకొనుట, కొన్ని 

(పత్యేక మైన శిలలతో చల్లగా ఉండే కుట్టిమాలు నిర్మించుకొనుట, ఆయా బుతువులకూ 

మానసికావస్థలకూ అనుగుణంగా శయ్యలు ఏర్పాటుచెయుట; జల। కీడల లో సీటిమీద మృదంగ 

ధ్యని వంటి ధ్వని కల్పించుట, తన శరీర సౌందర్యము, బలమూ వృద్ధి పొండిచుటకు అనువైన 

ఓషధ్యాదుల జ్ఞ జానము, మాల్య $[(గథనము, పుష్పాలతో శిరో భూషణ కేశ భూషణాదుల ఆర్యా 

ణము, మానసికస్థితికీ, సన్ని పేళానికీ, బుతువుకీ అనుగుణంగా నేపధ్య మునూ కేశసంస్కార 

మునూ సవరించడము, కంచు, దంతము మొదలగువాణితో (శ వణాలంకారాదులు నిర్మించుట, 

సుభగంకరణ దవ్య సంపాదనము, భూషణాదులు చెయ్యడం, కనికట్టు, దంపతుల మధ్య 

సొమనస్య సాధనకు మందు మాకులు, హస్తలాఘువము, పాక పావీణ్యము, వివిధ పానీయా 

లను తయారుచేయడం, కుట్టుపని, అల్రిక, నేత_వీటిలో నేర్పు, తాళ్ళు, దారములు మొదలై న 
వాటితో చేసే వినోదకరాలై న కౌశల్యములు (ఇవి కాల షేపంకోనమూ వినోదంకోసమూ 

చే సేవి.), వీణ మొద లైన తం|తీవాద్యాలు, డమరు మొదలైన [ప్రహరిణీయ వాద్యాలు 

అభ్యసించుట, వినోదానికీ, ఎదుటివారిని ఓడించడానికీ ఉపయోగించే (పహేకలు మొదలైన 

భాషకు సంబంధించే చిక్కు పళ్నలు వేయుట, (శోతలకొర కై [గంథములను చదివి వినిపించే 

సామర్థ్యము, రూపక ఆభ్యానాదులను అభినందించ గల్గిన శ క్రి సమస్యాపూరణము (ఆశు 

కవిత్వంలో భాగంగా పద్యంలో ఒక పొదం ఇవ్వగా తక్కిన మూడు పాదాలు! పూరించడం) 

వేపబె త్రంతో కుర్చీలు, మంచాలు, బుట్టలు మొదలై నవి అల్లుట, కర్రతో చిన్న వస్తువులూ 

పెద్దవస్తువులూ చేసే నేర్పరితనము గృహనిర్మాణము, (స్థాపత్యము), నాణెముల విజ్ఞానము” 
రత్నపరీక్ష, ధాతుజ్ఞానము, వృషాదిసంవర్థనము, కుక్కుటయుద్ధ మేషయుద్ధాదులవంటి 

వినోద(కీడల్లో (పావిణ్యము, చిలుకలకు గోరింకలకు మాటలు నెర్పుట; సంవాహక[కియ- 

కేశరచన మొదలైన వాటిలో నేర్పు; గూడార్థ సంభాషణజ్ఞానము; ఆటవిక భాషల జ్ఞానము; 

ఇతర |పాంతీయ భాషల జ్ఞానము, సోది చెప్పుట; మానవతుల్య యం[తనిర్మాణము; 

ఇతర ముద యం త్రజ్ఞానము; వివిధ సాహిత్య (ప్యకియలు కంఠస్థం చేసుకోవడం, ఆపరి 

చిత పూర్వమెన [గంథం చదువుతూన్న వారితో చేరి దానిని గూర్చి ముచ్చటించే శక్తి 

విందుచ్యుతక మాతాచ్యుతకాది జ్ఞానము (పూర్తిగా (వాయక చుక్కలుంచిన పద్యాలలో ఆ 

చుక్కలున్న స్థ సలం అక్షరాలతో పూరించుట), కవిత్వము, సాహిత్య పావీణ్యము, సాహిత్య 

జ్ఞానానికి కావంసిన ఛందోలంకార నిఘంట్యాది ఇతర అంగాల జ్ఞానము, (భాంతి జనకా లై న 

మాటల చేత ఎదుటి వారిని కంగారు పెట్ట గల్గుట, జూదంలో రహస్యగోపనము, (పాణి 
ద్యూతము, అపాణిద్యూతము, చిన్న పిల్లలకై బంతులు బొమ్మలు మొదలై న ఆటవస్తువులు 
భయారుచేసి వారిని ఆడించడం, (గంథజ్ఞానము, ఆత్మ సంయమనోపయుక.మై మెన సదాచార 
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జ్ఞానము, అక్వారోహణ కము, గజారోహణము మొదలైన కసరత్తులు, యుద్ధంలో విజయం 

సంపాదించుటకై సం్టగామళా స్త్రజ్ఞానము, ఆయుధవిజ్ఞాన మే కాక వివిధమారణ హోమాదుల 

జ్ఞానము, వేట మొదలై న క్రీడలు” (మొదలై నవి చతుష్షష్టి విద్యలు). జయమంగళుడు తన 

వ్యాఖ్యానంలో “లిపిజ్ఞానము, సంభాషణ చాతుర్యము" నాటికాదుల్లో వినియోగానికై కొన్ని 

ముఖావరణాలు (పతి శ్రీరక ములు) తయారుచేయుట, కొలతలు, తూనికలు మొదలైన వాటి 

జ్ఞానము, ఒవిధ వృత్తుల పరిచయము, పశువై ద్యము, నా స్తకమతములతోను, వంచకుల 

తెగకు చెందిన వారితోను పరిచయము, వివిధ వినోద కీడ్నాపావీణ్యము, లోకవ్యవహార 

జ్ఞానము, ఏరకమైన పనిచేయడానికై నా సామర్థ్యం కల్లి సిద్ధంగా ఉండడం“ అనే వాటిని 

కూడా ఈ కళలలో చేర్చినాడు. 
చన చూపించిన విషయాలన్నీ సం ప్రదాయసిద్ధంగా ఆచరణలో ఉండడమే 

కాకుండా, ఒక్కక్క విషయాన్ని గూర్చి ఎన్నెన్నో (గంథాలు సంస్కృత భాషలో రచితమై 

ఉన్నాయి. దీనినిపట్టి సలస్కృత వాజ్మయంలో ఉన్న వై వై విధ్యమూ, దాని పాధాన్యమూ, 

దానిమీద అభిరుచి స్పష్టం అవుతాయి, నిజానికి సంస్కృతవాజ్మయంలో నిక్షి ప్తమెఉన్న 

వివిధ విజ్ఞానశాఖలు ఎంత విసృత మైన వనగా- వీటి సంక్షి పజ్ఞానం కోనం కాల్యకమంలో 

ఎన్నో సంకలన _గంథాలూ, విజ్ఞానకోశాలూ విర చితములై నాయి.విద్యాకరుని (|కీ.ళ 1100) 

సుభాషిత రత్నకోశము, శ్రీధరదాసుని (| కీ శ. 1205) సదు క్తికర్ణామృతము, వల్పభ దేవుని 

సుభాషితావలి, జల్లణుని (క శ. 1247) సూక్తిముక్తావళి, కార్గధరుని (కీ.శ, 1868) పద్ధతి 

మొదలై నవి వివిధ గంథసం|గహరూ పాలు. డీ. శ, 1181 |; | పాంతంలో చాళుక్య చృకవర్తి 

ఐన సోమేశ్వరుడు సంగహింబిన, అభిలషితార్థ చింతామణి అనే నామాంతరంకల మాన 

సోల్లాసము, [కశ 1709-10 పాంతంలో ఇక్కేరి కేలడి రాజైన బసవనాయకుడు 

కూర్చిన శివత _త్ర్యరత్నాకరము, మొదలైన [గంథాలు రెండో తెగకి చెందుతాయి. ఒక 

పద్ధతిని అనుసరించి రచించిన ఈ సంగహ,గంథాలలో, అతివి సృతం ఐన ఈ వాజ్మయానికి 

సంబంధించిన కొంతభాగం మాశతమే చూపించడానికి వీలయింది. ఐతే ఈ సంగహ[గంథాల 

సంకలనం చేసినవారు, ఒకపక్క మొత్తం వాజ్మయానికంతకీ మూలధారంవంటివై న ఊఉ తమా 

దర్శాలూ, ఆలోచనాపద్దతీ, సంస్కృతీ మొదలైన భారతీయ జీవనవిధానమూలసూ, తాలనూ, 

మరొక పక్క సంస్కృతం సాధించిన అతు, త్తమ [పయోజనాలనూ తమ (గంథాలలో చూప 

డానికి సఫల ప్రయత్నం చేసినారు. 

సంస్కృత వాజ్మ యానికంతకీ పునాదులు వేదాలు. పద్యమూ, గద్యమూ మొద 

లైన వివిధ సాహిత్య |ప/కియలకూ, అందలి ఆలోచనారీతులకూ, కాలక్రమంలో అభివృద్ధి 

చెందిన ఇతర విజ్ఞానళాఖలకూ కూడా వేదాలే మూలకందాలు. అందమైన కవిత్వంతో నిండి, 

వివిధ ఛందస్సుల్లో (వాసిన సూకాల సం గహమే బుగ్వేదం. ఇందులో కొన్ని సూక్తాల్లో 

వివిధ దేవతల స్నోతాలు, కొన్నింటిలో లౌకిక విషయాలూ; కొన్నింటిలో సృష్టి, సర్వదేవతా 

స్వరూపుడై న పర మాత్మ స్మరూపమూవంటి గంభీర విషయాల వర్ణనలూ ఉన్నాయి. దేవతా 

సో తాలు య జయాగా దల్లో (వయోగానికి ఉపయు క్రమెనవి, ఈ విధంగా సంస్కృత 

ఖాజ్మ యంలో అతి పాచినమైన ఈ బుగ్వేదంలో కూడా ఒక పక-_ యజ్ఞయాగాదికర్మలూ, 



6 సంస్కృతము 

ఆచారకాండా, మరోపక్క బుద్ధికి పని కల్పించే త త్త్యవిచారమూ, అమూ ర్తపదార్థచింతనమూ 

ఈ రెండూ కూడా కనబడుతున్నాయి. వీటి తరవాత వచ్చిన వివరణ [గ్రంథాలు దాహ్మ 

ణాలు. ఇవి వేదాల ఉత్తరభాగాలు. చాలావరకు గద్యంలో ఉన్నాయి. వీటి చివరి భాగాలే 

ఆర ణ్యకాలు. భారతీయ త త్ర్యశాస్తా9నికి మూలాధారాలైన ఉపనిషత్తులు. ఈ ఆర ణ్యకాల 
అంతర్భాగమే. 

దేవతాస్తోతరూపాలైన బుగ్వేదసూక్తాలు యజ్ఞాల్లో సంగీతయు క్రంగా పాడడం 
కూడా జ5గేది. ఈ విధంగా సంగితంతో పాడిన బుగ్వేద భాగాల కే సామవేదం అనిపేరు. 

ఈ సామవేదంనుంచే భారతీయసంగీత సంప్రదాయం బయలుదేరింది. యజుర్వేదం ఎకు, 

వగా యజ్ఞులోని క ర్మకాండకు సంబంధించిన వేదం, ఇందులోకృష్ణ యజుర్వేదం, శుక్త 

యజుర్వేదం అసి రెండు కాఖలు ఉన్నాయి. నాల్గవ వేదం ఐన అధర్వ వేదంలో (పాపంచికొ 

లైన సర్వసాధారణ విషయాలెన్నో పయోగానుగుణంగా (పతిపాదితమ లై ఉన్నాయి. 

దీనిలో జానపద జీవితానికి సంబంధించిన అంశాలు విస్తారంగా ఉన్నాయి. ఇతరుల సౌహో 

ర్లాన్నీ సౌమనస్యాన్నీ సంపాదించడానికీ, వ్యవసాయంలో సాఫల్యం పొందడానికీ, యుద్ధాల్లో 
విజయానికీ, రోగాలు తొలగిపోవడానికీ. ఈలాంటి విషయాలకు సంబంధించే సూకాలు ఎన్నో 

ఈ వేదంలో ఉన్నాయి. 

వేదాలు సంరక్షించడానికీ, వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికీ ఉపయోగించే కొన్ని 
(గంథాలు కాల్యకమేణ బయలుడదేరినాయి. వీటికి వేదాంగాలు అనిపేరు. శిక్ష (వర్ణోచ్చారణ 

నియమాలు), వ్యాకరణము, నిరు క్రము (పదాల వ్యుత్ప త్తి, ఛందస్సు, కల్పము (యజ్ఞ 
యాగాదులుచేసే విధానము), జ్యోతిషము (ఖగోళశాస్ర్రము) అని ఈ వేదాంగాలు ఆరు. 
సంస్కృతంలో తరవాత ఐయలుడేరి వైజ్ఞానిక వాజ్మయానికి ఇవి మూల్మగంథలాని చెప్పు . 
వచ్చు. పాణిని రచించిన వ్యాకరణంలో అతిసూక్ష్మమూ, పరిపూర్ణమూ అయిన భాషా వివ 
రణం గోచరిస్తుంది. ఈ వ్యాకరణంద్వారా చాలా సహాయాన్ని పొంది, భాషా శాస్త్రం అనే 

విభాగాన్ని సృష్టీంచుకొన్న ఆధునిక భాషాళాస్త్రవే త్తలు దీన్ని (పాణిని వ్యాకరణాన్ని) చూచి 
ఆశ్చర్ణపరవశులవుతున్నారు. వైదిక కర్మలకు ఉపయోగించే వేదికలనిర్మాణాన్ని (పతి 
పొడించే కల్చసూ (తాల్లో ఆనాటి రేఖాగణిత (seemetry) జ్ఞానం మనకు స్పష్టంగా గోచ 

స్తుంది. చాలాకాలం తరవాత శుథాగరన్ అనే పండితుడు పతిపాదించిన సిద్ధాంతం కూడా 

(పెశాగరస్ సిద్ధాంతం) ఈ సూత్రాల్లో ఆనాడే చెప్పబడి ఉంది. సంఖ్యలూ, స్థానాన్ని పట్టి 
వాటి విలువలో కలిగే మార్పులూ, దకాంక పద్ధతీ, ఇవన్నీ గణితకాస్త్రంలో భారతీయులు 
తొలిసారిగా కనుగొన్న అపూర్వ విషయాలు. 

ధర్మసూతాలూ, ధర్మకాస్తా9లూ అనే పేరుతో కొన్ని గంథాలు వివిధళాఖలకూ 
చెందిన కల్పసూతాలకు అనుబంధాలుగా నిర్మించబడ్డాయి. మత సంబంధ మైన విషయాలు, 
సాంఘిక రాజకీయనియమాలు, వ్యవహార న్యాయమూ, ఆచారాలు ఇవన్నీ ఈ ధర్మశాస్తా 9ల్లో 
(పతిపాదితములై ఉన్నాయి. వాటిలో మనుస్కృతి యాజ్ఞవల్క్య స్మృతులు చాల (పసిద్ద 
మైనవి, ఇవే కాకుండా ఆయాబుషుల సేర్ణతో కూడిన ఇంకా ఎన్నో స్మృతుల కూడా లభ్యం 
అవుతున్నాయి. పాచీనవాజ్మయం ఆంతా స్థూలంగా [శుతులూ, స్మృతులూ అని రెండు శాఖ 

లుగా నభబ్లిఃపవచ్చును. శ్రతికే అగనుమూ, వేదమూ (జ్ఞానము) అనిక్లూఢా సర్దు శతులు 



బార్మితక సమీష ఖా 

ఒకరు ఠచించినవి కావు. స్వతః (పకాళములు. అవి శిష్యాచార్యుల అధయనాధ్యాపన 

[కమంతో అనాదికాలంనుచి నేటిదాకా వినికిడిద్వారా వచ్చినాయి కనక కుతులె నాయి. 

స్మృతి అనగా స్మరించుట అని ఆర్థం, బుషులు కొన్ని విషయాలు స్మరించి గంథరూపంలో 

రచించి ఉండడంచేత అట్టి (గంఖారికు స్మృతులు అనే పేరు వచ్చింది. ఈ విధంగా (శుతుల్లో 

నిక్షి ప్రమెఉన్న జ్ఞానము, ఉపదేళాలూ వీటినే స్మృతులు [కోడీకరించినాయి. భారతీయుల 

జీవితవిధానమూ, జీవిశం విషయంలో వారి ఆలో చనాపద్ధతీ, పూర్తిగా స్మృతి వాజ్మయం 

మీద ఆధారపడి ఉన్నాయిః భారతీయుల బీవితవిధానాన్ని సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే- ఏరి 

[పధానమైన జీవిత ల వ్యాలు నాలుగు-ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము. వర్ణాలు నాలుగు- 

విద్యలు సంరక్షించెడివాడు, (యోధుడు) సరిపాలకుడు, వ్యాపారంచే సేవాడు, సేవాధర్మం 

నిర్వ ర్రించేవాడు. టీవితంలో మెట్టు (ఆశమములు) నాలుగు- బహ్మచర్యా[ శమం, గృహస్థా 

(శమం, వానపన్థాశమం, సన్యాసాశ్రమం. 

సంప్రదాయం [ప్రకారంగా పురాణగాథలూ, సృష్టి, పలయమూ, దేవబుష్యాదుల 

వంళాలూ, మన్వంతరాలూ, (ప్రాచీన చృకవర్తులూ వీటి అన్నిటికీ సంబంధించిన కథలుకూడా 

ఈ స్మృతి వాజ్మయంలోనే చేరుతాయి. పెన చెప్పిన విషయాలన్నీ చాలా వరకూ పురాణా 

ల్లోనూ ఇతిహాసాల్లోనూ లభిస్తాయి, రెండు ఇతిహాసాల్లో మొదటి దెన రామాయణం నూర 

వంశానికి చెందిన రాముని చర్మితను వరించగా రెండోదైన మహాభారతం చం దవంళానికి 

చెందిన కౌరవ పాండవుల చరిత్ర వర్ణిస్తూంది. 

ఇతిహాసాలకీ, పురాణాలకీ, కావ్యాలకీ కూడా వీజాలు వేదవాజ్మయంలోనే లభి 

సాయి, రామాయణం మహాకావ్యం అని (పసిద్ధి, మహాభారతం కూడా కావ్యంగానే పేరు 

పొందింది ఈ రెండు ఇతిహాస గంథాలూ కూడా తరవాత వచ్చిన సంస్క్టూతకావ్యా 

లన్నింటికీ ఆదర్శంగానూ మార్గద రకంగానూ నిలిచినాయి, వేదం బోధించిన ధర్మాలు, 

[ప్రధానంగా మతమూ, సీత, ఆధ్యాత్మికదృష్టి- ఈ విషయాల్లో శ్రీ పురుషులు అనుసరించ 

వలసిన ఉన్న తాదర్శాలు, వీటిని పతిపాడిస్తూ, వేదాలకి ఉపష్టంభ కంగా ఉండడమే ఈ 

ఇతిహాస గంథాల పరమలక్ష్యం. అనాది కాలంనుంచీ ఈ [గంకాలు భారతదేళానికి నేతాల 

వలె ఉంటూ, శ్రీరామ యుధిష్టిరాదుల సత్యవతం మొదలై న ధార్మికత్వాన్నీ, సీత సావి, తి 

మొదలైనవారి పాతి[|వత్యాదులనూ అత్యున్న తాదర్శాలుగా చూపుతూ ఈదేశానికి మార్గదర్శ 

కొలుగా [పకాశిస్తున్నాయి. ఈవిధంగా ఉ తమాదర్శాలు చూపించడమే కాకుండా, దురాశ, 

కామమూ మొదలైన దుర్గుణాలచేత రావణుడూ, దుర్యో ధనాదులూ, చివరికి ఏవిధంగా నాశం 

పొందినారో వర్ణిస్తూ, ఈ ఇతిహాస గంథాలు కొన్ని వ్యతిరేక దృష్టాంతాలు కూడా భారతీ 

యుల ఎదుట చూపుతున్నాయి. కావ్యాలు, రూపకాలు మొదలైనవి కూడా ఈ ఇతిహాసాల 

పద్ధతినే అనుసరిస్తూ, ధర్మం చివరికి అధర్మాన్ని ఏవిధంగా అణగ(దొక్కిందో నిరూపిం 

చడం కోసం _పయత్నించినాయి. వీరరస |పధానాలైన పాదీనగాథలూ, కథలూ, సీలి 

బోథలూ, సదుపదేశాలూ మొదలైనవాటి నన్నింటినీ తనలో చేర్చుకొని మహాభారతం ఒక 

బృహ_త్రర మైన _పాచీనచరి త _ విజ్ఞాన- సంస్కృతి భాండా గారంగా ఏర్పడింది. ఇందులోని 

లక్ష శ్లోకాల్లో మానవుని ప్రధాన లమ్యాల్టైన ధర్మార్థ ధాన మోతాలకి సంబంధించిన అన్ని 

నిషయాలూ ఇమిడి ఉన్నాయి. 



రి సంస్క్ట్ర్రతము 

మహాభారతంలో ఉన్న సంవాదాలన్నింటిలోకీ ఆత్యు త్రమమెనది భగవద్గీత. 

కౌరవ పాండవుల మధ్య ఘోరసం[గామం సారంభం అయింది, (శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి 

సారధ్యం వహిసాడు. ఈతడు వహించిన సారధ్యం నిగూడార్థం గల సారధ్యం. ఆసమ 

యంలో మహారథికుడైన అర్జునుడు విషాద్యగస్తుడౌతాడు. అప్పుడు శ్రీ కృష్ణుడు ఆ అర్జును 

నికి ఈ భగవద్గీతలో కర్మయోగం బోధిస్తాడు. ఏడువందల శ్లోకాలు గల ఈ భగవద్గీతలో 
భారతీయ_ఆధ్యాత్మిక-విచారానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలూ, మార్గాలూ, వాటిలో 

పధానమెన జ్ఞానయోగ కర్మయోగ భ క్రియోగాలు కూడా సంక్షి పంగానూ, స్పష్టంగానూ 

పతిపాదితములై ఉన్నాయి. అందుచేతనే [పాచీనకాలంలోనూ, ఆధునికయగంలోనూ కూడా 

భగవద్గీత, ఒక్క భారతదేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా హిందూమతసారాన్ని సతి 

పాదించెే ఆతు తమ (గంథంగా పేరుపొందింది. అనాన క్రితో స్వధర్మం ఆచరించడం, 

ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేయడం, స్వార్థచింతలేని సేవ నిర్ణ ర్రించడం అనే భగవద్గీత 

చేసిన ఉపదేశాలచే ఉ శ్రేజితులై తిలక్, అరవిందుడు, గాంధి మొదలై న మహాపురుషులు 
ఎన్నో ఉ త్తమకార్యాలు నిర్వహించ కలిగినారు. 

పురాణాలు సంస్కృత వాజ్మయంలో అతివి సృృతమూ, బృహ(త్సమాణమూ 

అయిన ఒకళాఖ, ఇందులో పద్దెనిమిది మహాపురాణాలూ, పద్ధెనిమిది ఉపపురాణాలూ 

ఉన్నాయి. ఇవికాక ఇంకా ఎన్నో (గంఠాలు ఈ పేరుతో చెలామణీ అవుతున్నాయి. వాటిలో 

శ్రీమద్భాగవతం ఎక్కువ (పచారంలో ఉన్న పురాణం. దీనిలో పతిపాదించిన పేమ, 
భగవద్భక్తి, ఇవి అందరి భారతీయుల హృదయాలూ చూరకొన్నాయి. దీనితో దేశంలో 

ఎన్నో భ క్రిమార్గాలు బయలు దేరినాయి. (పాంతీయ భాషలన్నింటిలోనూ అత్యద్భుత మైన 

భక్తి వాజ్మయం ఆవిర్భవించింది, 

వేదాలలో భాగం ఐన ఉపనిషత్తులకు వేదాంతాలని కూడా పేరు. “ఉపనిష తు” 
“వేదాంతము? అనే రెండు పేర్టూ సార్ధకమైనవి. శిష్యాచార్యులిద్దరూ ఒక్కచోట కూర్చుండి 
ప్రళ్నో త్తరాదుల ద్వారా బాగా విషయ విమర్శన చేసి సంపాదించిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం 
అవడంచేత “ఉపనిషత్తు అనేపేరు వచ్చింది. ఈజ్ఞానం వేదానికంతకీ- అనగా జ్ఞానానికంతకీ- 
మకుటాయమానం అవడంచేత “వేదాంతం' అనేపేరు. ఉపనిషత్తుల్లో పది లేక పదమూడు 

ఉపనిషత్తులు చాలా ప్రధానమైనవి, సృష్టి-స్టితి-.సంహారాదులకు కారణభూతమైన పరత 

త్రఇమూ, దానికి గల లౌకిక-ఆలౌకిక గుణాలూ, ఈ పరతత్తాన్ని సావాత్కరిం పచేసు 

కొనేందుకు ఉపయోగించే జ్ఞానధ్యానాదులూూ, వీటికి సహకరించే సత్యాహింసా వత సంధ్యా 

సాదులూ ఈ విషయాలన్నీ ఉపనిషత్తులలో (పతిపాదితములై ఉన్నాయి. ఈ ఉపనిషత్సారం 
ఆంతా వేదాంతసూ!తాలో సంగృహీతమై ఉంది. వేదాంతసూతాలో (పతిపాద్య మైన 

విషయం జౌపనిషద (బ్రహ్మ అవటంచేత వీటికి బహ్మన్మ్నూతాలని కూడాపేరు. సంస గ్రాల 
తంలో సూ తవాజ్మయం అనెది మరి యేవాజ్మయంలోనూ లేని ఒక అపూర్వ (పక్రియ. 
వేదాంగాలన్నీ కూడా సూ తరూపంలో ఉన్నాయి. అర్థగంభీర మూ, సర్వతోముఖమూ 
అయిన చిన్న వాక్యానికి సూ తము అనిపేరు. ఈ వాక్యంలో ఒక్కక్క ప్పుడు ఒక్కపదం 
మ్మాతమే ఉండ వచ్చు. సూతం అనేది ఆతిఏ సృృత మైన ఆర్థం తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న 

'ఘీటీ వల్లె ఉంటుంది. ఐతే ఈ అర్థం తెలుసుకోవడానికి మొదట్ల అభ్లార్యుని సహాయం 



చార్మితక సమీశ ర్రి 

అవసరం. ఈ సూత నిర్మాణ విధానం పాణిని చేతులలో పరినిష్టిత రూపాన్ని సంతరించు 
కొంది మొత్తం వ్యాక రణం ఆంతా ఈ సూతాలలో ఇమికిపోయింవి. ఐతే సూత రచనా 

విధానం కాలక్రమేణా వివిధ వ్యాఖ్యానాలకి దారితీసింది. ఈవిధంగా వేదాంత సూతాలపెన 
నర్గుణాద్వైత పరంగాను, సగుణదై త పరంగాను, ఇంకనూ ఇతరపరంగానూ ఎన్నో 

వ్యాఖ్యానాలు బయలుదేరినాయి, నిర్గుణాదై ఇత తత్త్వం (పతిపాదించినవారిలో అ గగణ్యులు 

శంకరాచార్యులు. ఈయన అతి గంభీరార్థంగల భాష్యాలు రచించడం ద్వారానే కాకుండా 

పాద సంచారంచేత దేశం నాల్గుమూలలా పర్యటించడం ద్వారా కూడా నిర్లుణాదై ్వ్రతవాదాన్ని 

సుస్థిరంగా స్థాపించినారు. వై దికాచారాలు మళ్ళీ ఉద్ధరించినారు. వివిధరూపాలలో ఉన్న 

భగవంతుని పె భ_కి బోధించి ఆ భక్రి తత్త్వాన్ని తన గంథములలో పతిపాదించినారు, ఈ 

విధంగా శంకరాచార్యులు పిందూ మతానికి నూతనోతే జని న్నీ, అపూర్వశ క్రిసీ సాధించి 

నారు, శంకరాచార్యులకు పూర్వం ఎందరో వ్యాఖ్యాతలు ఉండేవారు. ఆయన తరవాత 

కూడా ఆయన మతాన్ని వ్యతిరేకించే ఎంతోమంది వ్యాఖ్యాతలు వచ్చినారు. వీరిలో చెప్పుకో 

డగినవారు (శ్రీరామానుజా చార్యులు ఈయన మతం (ప్రకారం పర బహ్మము సాకారమూ 

సగుణమూ కూడా. దానిని చేరడానికి వక్సైకమార్గం భక్రిమ్మాతమే. వీరి తరవాత చెప్పుకో 

దగినవారు ద్వైతమత |పతిష్టాపకులై న ఆనంద తీర్థులు. 

ఇతర మైన భారతీయ డోర్శనాల్లో కూడా, సూత్రాలూ, వాటిపైన వ్యాఖ్యానాలూ 

వాటిమీద ఉపవ్యాఖ్యానాలూ, కొన్ని స్యతం|తగంథాలూ, పకరణ (గంథాలూ ఉన్నాయి" 

జైమిని విరచిత మెన మీమాంసా శాస్త్రం వెదాలకు అర్థం చెప్పే విధానాన్నీ, వేదవిపాతాలై న 

కర్మలు ఆచరించే పద్ధతినీ (పతిపాదిస్తుంది. అందుచేతనే ఈ మీమాంసకు "కర్మ మీమాంసి 

అనీ బహ్మతత్తాన్ని (పతిపాదించే వేదాంతానికి 'బహ్మమీమాంసి అనీ పేర్ద. న్యాయళాస్త్రము 

గౌతముడు రచించినది. ఇది ఆ_సికద్వెతం బోధిస్తుంది. ఈ మతం (పకారం ఈశ్వరుడు ఈ 

జగత్తుకు కేవలమూ నిమి తకారణమే కాని వేదాంతులు ఆంగీకరించినట్టుగా ఉపాదాన (వివ ర్త) 
కారణం కూడా (ఆభిన్న నిమిత్తోపాదానం) కాడు. కణాదుడు రచించిన వై శేషికశాస్తారినికీ 
న్యాయళాస్తానికీ ఆంతగా తేడా లేదు. కాని జగత్తంతా పరమాణువులనుండి జన్మించింది 

అన్న సిద్ధాంతమే ఈ శాస్త్రంలోని (పధానవిశేషం. సాంఖ్యళాస్తా నికి సంబంధించిన కొన్ని 

సిద్ధాంతాలు ఉపనిషత్తులలో కూడా గోచరిస్తాయి. ఇది కూడా ద్వైత సిద్ధాంతమే. దీని పకారం 

పురుషుడు (జీవుడు) (పకృతి అనే రెండు పారమార్థిక తత్వాలున్నాయి. పురుషులు అనంత 

సంఖ్యాకులు. పకృతి సత్త్యరజ నమో గుణాత్మక మెనది. పురుషుడు స్వభావత।ః క్రియారహి 

తుడు. [పకృతిమ్మాతం [కియాశీలమెనది. ఈ (పకృతి పురుషుల కలయిక చేతనే సృష్డై అంతా 

జరుగుతున్నది. (పకృతి పురుషుల యథార్థ స్వరూపం గుర్తించి ఆ రెంటికీగల సంబంధాన్ని 

తెలుసుకోవడంతో పురుషుడు (పకృతినుంచి విడిపోయి మోక్షం పొందుతాడు, పతంజలి 

రచించిన యోగదర్శనం కూడా చాలావరకూ పవెసిద్దాంతాన్నే అంగీకరిస్తుంది. ఐతే, పైన 
చెప్పిన [పకృతీ పురుష వివేకానికి ఉపయోగించే శారీరక మానసిక నియమాలూ, ధ్యానమూ, 
సమాధీ మొదలైన విషయాలు (ప్రధానంగా యోగదర్శనం _పతిపాదిస్తుం). 

కాల క మంలో, వివిధ రూపాల్లో ఉన్న వేదాంతదర్శనమే బహుళ (ప్రచారం 

పొందింది, మిగిలిన దర్శనాలన్నీ దానికి సహాయకంగా ఉండిపోయినాయి. వ్యాకరణంవభెనే 
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న్యాయమూ, అందులో ఉన్న వాద పద్దతీ కూడా వేదాంత సిద్ధాంతనిరూపణానికి సహాయకారిగా 

ఏర్పడినాయి. సగుణేశ్వర వాదం ఆంగీకరించే వేదాంతులందరూ కూడా ఇందులోని ఈశ్వర 

తత్త్వాన్ని చాలావరకు తమ వాదాల్లో ఇముడ్చుకొన్నారు. అలాగే సాంఖ్యదర్శనం కూడా 

వేదాంతులకు కావలసిన తిగుణాత్మక _పకృతి స్వరూపమూ, “పురుషుడు క ర్హృత్యము లేని 

వాడు" అనే సిద్ధాంత మూ, [పతిపాదించి శలవు తీసుకొంది. న్యాయశాస్త్రం మోస్తరుగానే 

యోగళాస్త్రం కూడా బౌద్ధ జైన దర్శనాలలో సహా అన్ని దర్శనాలకీ అవసఠ మైన సాధనాలు 

సమకూర్చింది. ఆధునికయుగంలో ఈ దర్శనం [ప్రపంచం ఆంతటా మన్ననలు పొందుతూ 

ఆచరచణలోకి వస్తూంది. 

కొందరు మేధావులూ, వ్యాఖ్యాత లూ నిరంతరంగా కృషిచేసి వైజ్ఞానికంగానూ, 

నియమబద్ధంగానూ (పతిపాదించగా కాల[క మేణా రూపొందిన సిద్ధాంతానికి శాస్త్రం అనిపేరు. 

పెనచెప్పిన అరుదర్శనాలూ ఆరుశాస్తాంలు. శిక్షించుట, ఆజ్ఞాపించుట అనే అర్థంగల గాస్ 

(శాస్ అనుశిష్టా) ౨నే ధాతువుముండి నిష్పన్నమైన “శాస్త్రము” అనే పేరు మొదట వేదాలకి 

మాతమే వర్తించేది. వేదాలనుంచి ఈ పేరు షడ్డర్శనాలకి కూడా వచ్చింది. ఈ ఆరు 

శాస్త్రాలూ ప్రధాన పురుషార్థం ఐన మోక్షాన్ని |పతిపాదిస్తున్నాయి కనక వాస్తవానికి వీటినే 

(పధానళాస్తాంలని చెప్పాలి. వీటి తరవాత వచ్చిన కొన్ని నియమబద్ధ సిద్ధాంతాలకి కూడా 

కాస్త్రం అనే పేరు లభించింది. ఆర్థం నిర్ణయించడా నికి* ఉపయోగించే న్యాయాలూ, వాటి 

[పయోగమూ ఉండట: చేత మీమాంసాశా స్ర్రంతో ఘనిష్ష సంబంధం గలిగి, మతలౌకిక వ్యవ 

హారాలకి సంబంధించిన నియమాలను బోధించే కాస్తా9నికి ధర్మళాస్త్రం అనే పేరు వచ్చిండి. 

రాజ్యవ్యవహారాలు, రాజ్యపరిపాలన. ఆర్థికస్థితి, వస్తూత్పత్తి, వ్యాపారమూ మొద లైన వాటి కీ 

'ఆర్థము' అని పేరు. దీనిని గూర్చి చెప్పేగంథాలకు అర్థశాస్త్రం అనే పేరు ఈ శాస్త్రానికి 

సంబంధించిన (గంథాల్లో, (కీస్తుకు పూర్ణం నాలుగో శతాబ్దంలో మౌర్యచం దగుప్తునికి 

మం ,తిగా ఉన్న కౌటిల్యుడు రచించిన [గంథం అత్యుత్తమమైనది. సుఖభోగాలు, వివిధ 

కళలలో పా ఏణమూ, ఇవన్నీ మూడో పురుషార్థం ఐన కామంలో చేరుతాయి. దానిని గూర్చి 

(వాసిన [గంథాలలో వాత్సాయనుడు (వాసిన కామసూతం సర్వోత్కృష్టం ఐనది. [పావన 

కాలంలో ఉండే భాకతీయులకు కేవలం పారలౌకిక చింతే కాకుండా లౌకిక చింత కూడా 

ఉండేది ఆనే విషయాన్ని ఆర్భకామాల పె (వాసిన ఈ కాస్ర [గంథములు రుజువు చేస్తున్నాయి 

ఆనాడు |పజలు ఏవిధంగా ఉండేవారో, తమ తమ కార్యాలు నిర్వ ర్తించుకుంటూ వారు ఏ 

విధంగా భోగాలు అనుభవించే వారో, ఈ (గంథములు స్పష్టంగా _పతిపాదిస్తున్నాయి- కుతే 

ఇక్కడ ఒక. విషయం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవలసి ఉంటుంది. లౌకిక సమృద్ధికీ, సుఖమయ 

బ్రీవానికీ గల (పాధాన్యం గుర్తించినా కూడా ఆనాటి (ప్రజలు ఆదిభౌతికోన్న తికీ ఆధ్యాత్మి 

కోన్నతికీ గల తారతమ్యం మ్మాతం ఎన్నడూ మరవలేదు. చివరికి పాముఖ్యం ఇవ్వతగినవి 

ధర్మమోక్షాలే అన్న విషయం అర్థశాస్త్ర కామశాస్త్ర [గంథములు కూడా |పతిపాదిస్తూనే 

ఉన్నాయి. ఈ శాస్రా9లే కాదు, వ్యాకరణము, సాహిత్య శాస్త్రము, సంగీత శాస్త్రము, నాలు 

శాస్త్రము మొదలై న కాస్తా9లు కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక మతతత్త్యాలకు గల పాధాన్యాన్ని 

గు ర్రించి తమ [పయో జనం కూడా ఆత్మసాతాత్మారానికి సాధనంగా ఉపయోగపడడ మే 

అసి చెబుతున్నాయి, అందుచేతనే వ్యాకరణ దర్శనం భాషకంతక్టూ మూలాధరమై 'స్నోట్లి 

క 
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ఆనే ఒక నిత్యమైనత త్రం ఉన్నదని, దానికే “శబ,ణహ్మము” అని పేరున్నదనీ (పతిపొది 

స్తుంది. ఇది |గీకు తత్త (శాస్త్రంలో చెప్పిన “లోగోస్” వంటిది. అలాగే, సంగీత శాస్త్రం 
కూడా _ 'నాద్యబహ్మము' అనే ఒక పారమార్థిక తత్యాన్ని సాకాత్కారించుకో డానికే 

సంగీతం ఉపయోగిస్తుందని సిద్ధాంతీకరిస్తుంది. కావ్యాలూ, రూపకాలూ ఇవన్నీ కూడా హృద 

యానికి ఒకవిధమైన అలౌకిక విశ్రాంతి సమకూరుసాయి. దానికే రసమని పేరు. ఇది ఆత్క్చి 

సాక్షాత్కారం చేత కలిగే ఆనందంతో సమానమైన ఆనందాన్ని కూర్చే ఒక అద్భుతస్థితి. 

భరతునితో (కీ. పూ. 206 నుండి క్రీస్తు తరువాత 200 వరకు) [పారం 

భించి ఆతి విసృతమెన (సాహిత్య) విమర్శ వాజ్మయం బయలుదేరింది. దానిలో కొన్ని 

(గంథములకు అలంకారశాస్త్రమని, కొన్నింటికి నాట్యశాస్త్రమని పేరు. ఈళాస్తా 9ల్లో (పతిపాది 

తమైన రససిద్ధాంత మూ, కావ్యానికి జీవితం ధ్యనియే అనే సిద్ధాంతము కూడా (పస్తుశం 

పాశ్చాత్య సాహిత్య విమర్శకుల మన్న నలు చూర గొన్నాయి, 

కావ్యరూపకాదులు ఇతిహాసాల తరవాత బయలుదేరినాయి. భాసుడు రచించిన 

రూపకాలు అతి పాచీనమెనవి. ఐతే, [క్రీస్తుళకం | పారంభానికి దగ్గరగా ఉన్న పూర్వ 

శతాబ్బులలోనూ, పరశతాబ్దులోనూ కావ్యనాటకాదులు రచించిన వారిని గూర్చి స్పష్టంగా 

తెలుసుకోవడానికి మనకిపుడు అవకాశం లభిస్తుంది. ఇపుడు మనకు (గంథములు లభించే 

(పాచీన కవులలో |ప|పథమంగా చెప్పుకోదగినవాడు కాళిదాసు. ఈతడు క్రీస్తుకు పూర్వల 

మొదటి శతాబ్దానికి చెందినవాడని కొందరూ, క్రీస్తు వెనుక నాలుగో శతాబ్దానికి చెందిన 

వాడని మరికొందరూ ఆంటారు. ఇతనికి పూర్ణం ఉన్న కావ్యాలు రూపకాలూ కూడా ఇతని 

[గంథములు రావడంతోనే మరుగునపడి పోయినాయి. తరువాత వచ్చిన రచనలన్నీ చాలా 

వరకూ ఇతని [గంథముల అనుకరణలే. _పాచీన సం| పదాయం [పకారంగాను, నవీన 

(పవంచాభ్మిపాయం (పకారంగాను కూడా కాళిదాసు రచనలో అభిజ్ఞాన శాకుంతలం తలమా 

ణ్యికం వంటిది. ఆతడు మరో రెండు రూపకాలు, రెండు మహాకావ్యాలు, ఒక లఘు (గీతి) 

కావ్యమూ రచించినాడు. మేఘదూతము అనే ఈ లఘు కావ్యంలో విరహార్తుడై న ఒక 

నాయకుడు సుదూరదేశంలో ఉన్న తన [ప్రియురాలి దగ్గరకి ఆకాశమార్గంలో ఎగిరిపోతున్న 

ఒక మేఘాన్ని దూతగా పంపిస్తాడు. ఈ పద్ధతినే అనుసరిస్తూ ఎంతోమంది సంస్కృత 

కవులూ | పాంతీయభాషా కవులూ కూడా అసంఖ్యాకంగా సందేశ కావ్యాలు (వాసినారు. 

ఒక (పేమ గాథ [వాయడానికి గాని, రూవకాలలో సంయోగ శృంగారం లేక వి|పలంభ 

శృంగారం కూర్చడానికి గాని, మహాకావ్యం [వాయడానికి గాని ఏవైన నమూనా (ఆదర్శం) 

కావాలంటే తరువాత కవులందరూ కూడా కాళిదాసు దగ్గరకు వెళ్ళవలసిందే. కాళిదాసు అవ 

లంబించిన రీతి అతిసులభ మైనది, హుందాతనంతో కూడినది; వ్యంగ్య _పధానమెనది. 

భారతీయ సంస్కృతికి ఆలవాలాలై న [పాచీన [గంథలాలో (పతిపాదితముళ్ళి ఉన్న ఉన్నతా 

దర్శాలూ; మూలసూ తాలూ కూడా కాళిదాసు బుద్ధిలో యథాత థంగా, విస్పష్టంగా (పతి 

బింబించినట్టు గోచరిస్తాయి. 

కాళిదాను రచించిన రఘువంశ కుమారసంభవాలు, భారవి (కి. శ, 555 

[పాంతం) రళించిన కిరా తార్జునీయము, మాఘుడు (క. శ 7వ శతాబ్దం) రచించిన శిశుపాల 

నధ, శ్రీ హర్షుడు (క్రీ శ. 12వ శతాజ్ధం) రచించిన న్హైషధీయ చరిళమ్లూ ఈ ఐదింటికీ 
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పంచ మహాకావ్యాలని పేరు. భారవి మొదలై న వారు మహాభారతంలో నుంచి కథావస్తువు 

తీసుకొని తమ కవితాళ క్తి స్పష్టంగా గోచరించే విధంగా దానికి అనేక ఆలంకారాదులే 

కాకుండా, తమ విస్తృత శాస్త్రపాండిత్యం సహాయంతో ఇతర విషయాలు కూడా చేర్చి ఈ 

కావ్యాలు రచించినారు. ఈ విధంగా సంస్కృత కావ్యాలు పఠితలకు రసానందంతో పాటు 

వివిధ శాస్త్ర పరిచయం కూడా సులభంగా కలిగిస్తాయి. 

కాళిదాసు రచించిన అభిజ్ఞాన శాకుంతలం నాటకాలలో అగగణ్యం అయినట్లుగానే, 

శూ(దకుడు రచించిన పది ఆంకాల మృాచ్చుకటికం 'పకరణము” అనే పేరుగల సాంఘిక 

రూ పకాలలో అగస్థానం వహించింది. ఎంతో విషయవై విధ్యమూ, అద్భుత మైన పాత్ర 

నిర్వహణమూ, విచ్నితమెైన సన్ని వేశాలు- వీటితో నిండిన ఈ రూపకం మానవ పకృశికి 

అద్ధం పట్టినట్టుగా ఉంటుంది. భవభూతి (కీ. ఈ. 700) రచించిన సాంఘిక రూపకం 

ఐన మాలతీమాధవం అనే [పకరణంలో ఆతని కింత సాఫల్యం లభించక పోయినా, సీతానిర్వా 

సనం కథావస్తువుగా తీసుకొని వాసిన ఉత్తర రామ చరితంలో మ్మాతం ఆతడు కరుణ రసనిర్వ 

హణ విషయంలో అత్యున్నత స్థానాన్ని సంపాదించుకో గలిగాడు.కనాజు రాజధానిగా చేసుకొని 

పరిపాలించిన హర్షవర్ధనుడు (క్రీ శ. 7వ శతాబ్దం) రచించిన మూడు రూపకాలలో కాళిదాసు 

మాలవికాగ్ని మి[తానికి అనుకరణరూపాలై న రెండు రూపకాలు శృంగార రస|పధానాలె నవి. 

బోధిసత్వుని (జీమూతవాహనుని) ఆత్మత్యాగం కథావస్తువుగా గల మూడవ రూపకం, నాగా 

నందం, సంస్కృత రూపక చరితలో ఒకఅపూర్వమూ, విప్పవాత్మకమూ ఆయిన రచన ఆని 

చెప్పవచ్చు. విళా ఖదత్తుడనే రాజు(కీ. శ, లవ శ) రచించిన ముదారాశ్నసంలో మొదటి నుంచి 

చివరి దాకా రాజనీతియే ఇతివృత్తం. ఇది రూపక చరితలో అపూర్వం అని చెప్పవచ్చు' 

రూపకాలు సర్యజనాదరం పొందడంతో తత్త శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ రూపకాల వైపు 

మొగ్గు చూపడం (పారంభించినారు. బౌద్ధ క వియెన అశ్వఘోషుడు (క్రీశ. 1వ శ తాబ్దీ) 

బుద్దునికి సంబంధించిన బుద్ధ చరితము, సౌందరనందము అనే రెండు మహో కావ్యాలు 

[వాయడమే కాకుండా “శారిపుుత పకరణము' అనే ఒక రూపకం కూడా |వాసినాడు* 

బుద్ధుడు శారిపు|తుసికి తన మతం ఇవ్యడం ఇందులోని ఇతివృ త్తం, ఆకారంలేని కొన్ని 

గుణాదులు కూడా ఇందులో ప్యాతలుగా చేర్చినాడు కవి, జయంత భట్టు (కీ.శ. 10వ శ.) 

అనే _పసిద్ద కాన్మీర్ తార్కికుడు ఆస్తిక నాస్తిక మతాల పరస్పర సంఘర్షణ కథావస్తువుగా 

తీసుకొని 'ఆగమడంజరము ఆనే ఒక రూపకం (వాసి చివరకు సంపూర్ణ భ క్తి విశ్వాసాలతో 
ఏ దోషమూ లేకుండా ఏ మతం అవలంవించీనా (పతీవాడూ ఒకే ఉత్తమ లక్ష్యం చేరవచ్చు 

అని బోధిసాడు. కృష్ణమి; కుడు (కీ శ, 11వ, థం) “ప్రబోధ చందోదయము” అనేరూపకం 

అద్వైత సిద్ధాంత [పతిపాదనకైె ఉపయోగించగా వేదాంత దేశికుడు (కీ.శ. 1868-1869) 

సంకల్పసూర్యోదయం అనే రూపకం విశిష్టాద్వైత పతిపాదన కోసం ఉపయోగించుకొన్నాడు. 

వేదాల్లో భాగం ఐన (బాహ్మణాలనుంచీ కూడా సంస్కృతభాషలో గద్యరచన 

సాగుతూనే వచ్చింది. గద్యలో (వాసిన ఎన్నో కథలు, పౌరాణిక - ఇతిహాసిక _ ఉపాఖ్యా 

నాలూ నేడు మనకు లభం ఆవడంలేదు. (పస్తుతం లభిస్తూన్న గద్యకావ్యాల్లో ముగ్గురు 

మహాకవుల రచనలు చెప్ప కోతగినవి. వాటిలో మొదటిది సుబంధుడు రచించిన వాసవద' త్త. 

రెండవది బాణభట్టు రచించిన కాదంబరి. మూడవది హర్షచరితము, ఇది కూడా బాణభటు క్ట క , అ 
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రచించిన చారి తక గద్యకావ్యం. ఈ కావ్యంలో కవి తనకు ఆశయదాత ఐన హర్షవర్థనుని 

(కీ. శ, వ శతాబ్దం) చరిత, తన చరితా కూడా వర్ణించి ఉన్నాడు, కాంచీపురంలోని 

పల్లవరాజుల ఆస్థానంలో ఆస్థానక విగా ఉన్న దండి (క. శ. 7వ శతాబ్దం) రచించిన 

దశకుమార చరితము నాలుగో గద్యకావ్యం. పద్యకావ్యాలూ, రూపకాలూ [వాయవలసిన 

పద్ధతి కాళిదాసు చూపించినట్టుగానే గద్యకావ్యాలు రచించవలసిన విధానం బాణభట్టు చూపి 
ఉన్నాడు. ఈతడు (బాణుడు) భాషను తన ఇష్టంవచ్చినట్లుగా ఆడించ గలిగిన నేర్పు కల 

వాడు. మానవ స్వభావాన్నీ (పకృతినీ సూ మ్మేజికతో చూడగలిగినవాడు, శ ద్రాలంకారాల 

తోటీ, అర్థాలంకారాలతోటీ ఒప్పారే ఆవిచ్చిన్న మధుర భాషా [ప్రవాహానికి అంతటి కీ తర 

గని జలయంతం ఇతడు, సూక్ష్మపరిశీలనాళ క్రి, విసృత విజ్ఞానమూ కల దండి కూడా 

ఇతనితో సమానమైన (పజ్ఞకలవాడే, ఐతే ఇతసి గద్యరచన దీర్చ సమాసభూయిష్టం కాకుండా 

ఇతరమైన కృ[తిమాడంబరాలు కూడా లేకుండా సులభ రీతిలో ఉంటుంది. 

కాన్మీరులోని కొందరు కవులు సుదీర్హ కాయాలై న మహాకావ్యాలకు కొత్త కథా 

వస్తువు చేకూర్చి కొన్ని చారిత్రిక కావ్యాలు రచించినారు. ఈ జాతికి చెందిన కావ్యాలలో కల్లి 
ణుడు (కీ. శ, 12వ శతాబ్దం) [వాసీన రాజతరంగిణి మాతమే మనకిప్పుడు లభ్యం అవు 

తూంది, ఆజ్ఞాతకాలం నుంచీ సాంప్రదాయికంగా వస్తూన్న కథలు మొదలు తానున్న 

శతాబ్దం వరకూ గల కాశ్మీర చరితనూ, అందలి రాజుల పరిపాలనా విధానాదులనూ కవి 

ఈ [గంథంలో వర్ణించి ఉన్నాడు. క వికి ఆశయం ఇచ్చిన ఒక్క రాజుకు సంబంధించిన 

చరిత మాతమె తెలిపే కొన్ని చర్మితకావ్యాలు కూడా బయలుదేరినాయి. మాల్వాధిపతియైన 

సింధురాజు చర్మితను వర్ణిస్తూ పద్మ గుప్తుడు రచించిన నవసాహసాంక చరితము (కి. శ్ 

1005), కల్యాణ రాజైన ఆరవ చాలుక్య విక్రమాదిత్యుని (కీ. శ, 1076-1121) చరిత 

వర్ణించే, బిల్హణ రచిత మైన, ని[కమాంకదేవ చరితమూ ఈ కోవకు చెందినవి. ఐతే కల్తణుని 

రాజతరంగిణికి, ఈ కావ్యాలకీ బాలా భేదం ఉంది; వాటిలో కొన్ని చారి తికాంశాలు ఉన్న 

ప్పటికీ వాటికంటే కవితాశ క్రితో కూర్చిన వర్గనలకే ఎక్కువ (పాధాన్యం ఇచ్చినట్టుగా 

కనబడుతుంది. మొన్న మొన్నటివరకూ కవులు ఈ విధమైన కావ్యాలు (వాస్తూనే ఉన్నారు 

దాదాపు ఆయా [పొంతలకి చెందిన రాజనంశా లన్ని టికీ, ఒక రిద్దరు రాజులను వర్ణిస్తూ రచించిన 

కావ్యాలు లభీస్తున్నాయి. 

కొందరుమహాకవులు తమ కవిత్వాన్ని కొత తోవలు తొక్కించారు. వ్యాకరణంలో 

ఉన్న నియమాలూ, ఉదాహరణలూ కావ్యరూపంలో అందించడాని కై భట్టి (కీ. శ 600) 

'రావణవధము' అనే కావ్యం రచించినాడు. కొందరు కవులు రామాయణ కథ మహాభారత 

కథ వంటి రెండు మూడు కథలు ఒకేమాటు చెపుతూ శిష్టపదాలతోటీ అనేక విధాలుగా 

విడదీయడానికి అనువైన సమాసాలతోటి కూడిన కావ్యాలు రచించినారు. కవిరాజు రచించిన 

రాఘవపాండవీయం వంటి కావ్యాలు ఈ తరహాకు చెందుతాయి. భాషా వ్యాకరణాల పై 

సంపూర్ణ స్యాతంత్యం, పద్యనిర్మాణ శ కీ ఇవి కలవడంతో ఒక కొత్తరకమైన కవిత్వం 

కూడా [ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఏకాక్షర పద్యాలు, పద్మ, ముర జాద్యాకారాలలో వాయడానికి 

అనువైన పద్యాలూ, (ప హేళికలూ, సమస్యలూ మొదలైన వినోదార్థం ఉపయోగించే కవి 
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త్వం అంతా ఈ కోవకే చెందుతుంది. ఇవన్నీ సంస్కృత మహావాజ్మయానికి చెందిన 

మృ దమార్గా (by ways) లని చెప్పవచ్చు. 

కావ్యాలలోనూ, రూపకాలలోనూ కూడా సంస్కృత కవులందరూ సూక్ష్మంలో 

రేఖాచ కంనిర్మించే శ క్రిని సర్వదా చూపుతూనే వచ్చినారు. ఒక రసానికి సంబంధించిన 

సంపిండీత మెన అంశాన్నీ, పురుషులు, స్త్రీలు, వృక్ష పశ్యాదులు, వీటి స్పష్ట రూపాన్నీ 

చక్కగా చితించే శోకాలు ఎన్నో మనకు లభిస్తాయి. ఈ విధంగా పరిపూర్ణచితం చిత్రించి 

ఫోకాలరకు ముక్తకాలని "పీరు. శృంగొరం వంటి ఓకే విషయం చితిస్తూ రచించిన ఆ విధమైన 

ము కకాల ప్రాచీన సంకలన (గంథాలలో భ ర్భృహరి _ అమరుకాదుల రచనలు ప్రధానంగా 

పేర్కోతగినవి, సాధారణంగా ఈలాంటి నంకలన [గంథాలలో వంద చొప్పున శ్లోకాలు 

ఉండటంచేత వీటికి శతకాలని పేరు. భర రృృహరి శృంగారశతకమె కాకుండా నీతిశతకమూ, 

వెరాగ్యశతకమూ అనే మరో శతకద్యయంకూడా రచించి ఉన్నాడు, జంతువులు, పక్షులు, 

వృక్షాలు మొదలైన వాటిని వంకగా చేసికొని మానవుల స్వభావ వ్యవహారాదులు వర్ణించే 

మరో పద్ధతి కూడా ఈ వాజ్మయంలో కనబడుతుంది. ఇలాంటి శ్లోకాలకి అన్యాపదేశాలని 

పేరు. కాశ్మీరుకు చెందిన భల్లటుడు (కీ.శ, 9వ శతాబ్దం) వాసిన (అన్యాప దేశ) భల్చట 

శతకం ఈ రకం వాజ్మయంలో | పధానంగా చెప్పతగిందిం మధురానివాసియైన నీలకంఠ 

దీక్షితుడు (కశ. 1వ శతాబ్దం) అన్యాపదేశ శతకం ఒకటి వాసినాడు ఇతనిది ఉపహో 

సానికి, ఆధిక్నేపణకీ అందెవేసిన చెయ్యి. ఈ పద్ధతి మొన్న మొన్నటి వరకూ వాడుకలో 
ఉంది. సంస్కృత వాజ్యయంలో సీశిక్లోకాలకొక విిష్టస్థానం ఉంది. ముప్పైరెండు 

అతరాల ఆనుష్టప్వంటి చిన్న కోకంలో అతి సం[గహంగా 'సర్వమానవులకూ ఉపయోగించే 

వివిధ జీవిత విధానాలకు సంబంధించిన సార్వకాలిక సీత్రి మార్గాన్ని హృదయానికి హత్తుకునే 

విధంగా చెప్పడం ఈ రచనలలోని వైశిష్ట్రం. ఈ విధమైన ఎన్నో సుభాషితాలు, వ్యాసుడు 

మొదలు ఎందరో మహాకవులు రచించినవి, చాలాకాలంగా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

ఇవికాక ఆజ్ఞాతక ర్హృకాలె న ఎన్నో సీత్రి శ్లోకాలు సంకలన [గంథాలోలనూ, ఉపదేశ ప్రధానా 

లైన పంచతంత్రము, హితోపదేశము మొదలైన (గంథాలలోనూ నిక్షి ప్రములె ఉన్నాయి. 
ఈ దేశంలో అనుస్యూతంగా వస్తూన్న సర్వసాధారణ విజ్ఞానానికి ఆలవాలాలైన ఈ నీతి 
శోకాలు ఎందరో పండితుల నోళ్ళలో నిలిచి సంభాషణాదులలోను, ఉఊపన్యాసాలలోను అపూర్వ 

సౌందర్యాన్ని సమకూరుస్తున్నా యి. 

ఎందరో మహిళలు కూడా సంస్కృత భాషలో కవిత (వాసి ఉన్నారు. విజ్జిక 
లేక విజయాంక ఆనే కర్ణాట దేశపు రాణివంటి కొందరు ! _పాచీన కవమితుల కావ్యాలను 

గూర్చి మనకు కేవలం సంకలన గంథముల ద్యారా మా(తమే తెలుస్తున్నా, 14 వ శతాబ్దం 

మొదలు 18వ శతాబ్దం వరకూ ఉన్న స్రీకవుల కావ్యాలు మనకు లభ్యం అవుతుళ్నాయి. 

[పాచీన భారతదేశం చదరంగము, జంతువుల కథలు మొదలైన హాయిగా కాలం 

గడపడానికి ఉపయోగించే ఎన్నో సాధనాలు కూడా (పపంచానికి అందించింది. నీతి బోధకై 
ఉద్దిష్టాలెన జంతుకథలు మహాభారతంలో కూడా లభ్యం అవుతున్నామి, ఈలాంటి కథలనే, 
రాజకుమారులకు, ఇతరులకు రాజనీతిని ధర్మాన్నీ బోధించడాని తై ఓకచోట కూర్చి, దానిలో 
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మార్పులు, చేర్పులు చేయడంతో పంచతంతమూ, తంతాఖ్యాయిక, హితో పదేశమువంటి 

[గంథములు బయలుదేరినాయి. ఈ కథలు పహ్హపవీ అనువాద రూపంలో మొట్టమొదటిసారిగా 

(కీ. శ. 580-579) మధ్య ఏకియా (ప్రాంతంలో (ప్రవేశించినాయి. తరువాత పహ్హావీ 
భాషలోనుంచి సిరియాకో భాషలోకి (కీ. శ. 570), దానిలోనుంచి అరబ్బీ భాషలోకి, దానిలో 
నుంచి యూరప్ భాషలలోకి వీటి అనువాదాలు బయలుదేరినాయి. (ప్రపంచంలోని యాభై 

భాషలలో పంచతం|తానికి దాదాపు రెండువందల విభిన్న పాఠాలు (versions) ఉన్నట్లు 

తెలియవస్తూంది. 

ఆరేదియాదేశం భారతదేశంనుంచి కేవలం ఈ కథలే కాకుండా ఖగోళకాస్త్రమూ, 

గణితశాస్త్రమూ, ఆయుర్వేదమూ మొదలైన విషయాలు కూడా తీసుకొని [ప్రచారం చేసింది, 

అరేబియాకి చెందిన పండితులు పైళాస్త్ర [గంథములన్నింటినీ చాలావరకు ఎనిమిది తొమ్మిది 
శతాబ్దాలలో అనువదించినారు. గణితశాస్త్రం విషయంలో _పపంచకం భారతదేశానికి ఏవిధంగా 

బుణవడి ఉన్నదీ వెనుకనే చూసిఉన్నాము. ఆయుర్వేదం అఆతిపాబీన శాస్త్రం. (కీస్తుళకం 

(పారంభానికి చెందిన చరక సు శుతులు, డీ. శ, 600 (పాంతానికి 700 [పాంతానికి దిన 

ఇద్దరు వాగ్భటులు, ఆయుర్వేదంలో [ప్రధానంగా చెప్పుకోవలసిన మహాపండితులు. (వాచీన 
భారత దేశంలో సూక్మాతిసూక్క్మం ఐనళ స్త్ర చికిత్సా విధానంకూడా ఉండేదని వీరి గంథముల 

ద్యారా మనకు తెలుస్తూంది, టిబెటు, సిలోను, [గేటర్ ఇండియా మొదలైన [పాంతాలలో 

ఉండే వై ద్యశా స్ర్రం పూర్తిగా భారతదేశంమీద ఆధారవడి ఉండేది, మధ్యఆసియా [ప్రాంతంలో 

ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన అనేక మైన సంస్కృత (గంథములు (వాత పతులు) లభించి 

నాయి. ఐరోపాఖండం వారు తయారు చేసిన అనేక రకాల శస్త్ర చికిత్సా సాధనాలన్నింటికి 

భారతదేశంలో లభించే సాధనాలే ఒరవడి అవడం అటుండగా, పాశ్చాత్య దేశీయులు రూప 

కల్పక శస్త్ర చికిత్సవంటి శస్త్ర చికిత్సా విధానాలు (Plastic surgery) నేర్చుకొన్నది 

కూడా భారతదేశం నుంచే. 

మొదట చెప్పినవిధంగా ఇండోయూరవీయన్ కుటుంబానికి చెందిన ఈ సంస్కృత 

భాషకు పాళ్చాత్య మధ్యఆసియా పాంతాలతో ఘనిష్ట సంబంధం ఉండేది. అథెన్స్, 

ఆలెగ్గాం డియాలతో కూడా సంబంధం ఉండేది, ఆర్థిక సంబంధానికి గాని, సుఖభోగాలకు 

ఉపయోగించే వస్తువుల వ్యాపారానికిగాని ఎమాాతమూ తీసిపోని బౌద్ధిక పరస్పర వ్యవహారం 

ద్వారా ఈ భాష భారతదేళానికి ఇతర _పపంచంతో ఘనిష్ట సంబంధం సంపాదించి పెట్టింది. 

సంస్కృతమూ, భారతదేశమూ కూడా ఇతరులకు ఇచ్చినాయి, తాము తీసుకొన్నాయిః 

భారతదేశానికి అవతల సరిహద్దులో ఉండే దేశాల వారందరూ ఈ సంస్కృత భాషను, 

కొంచెం మార్పు చేర్పులతో, నేర్చుకొనేవారు; వ్యవహరించేవారు కూడా, ఆ (పాంతాలలో 

ఇప్పటికీ ఆపూర్వాలై న సంస్కృత లిఖిత గంథములు అభిస్తూనే ఉన్నాయి. బౌద్ధ మతంద్వారా 

సంస్కృతం టిబెట్టు, మధ్యఆసియా, చైనామొదలెన పాంతాలలో బాగా వ్యా ప్తి చెందింది. 

సంస్కృత. బౌద్ధ గంథ ముల పా౭తీయ భాషానువాదాలు ఇప్పటికీ ఆ,పాంతాలలో లభిస్త 

న్నాయి. ఐతే వాటి మూలాలైన సంస్కృత (గంథములు మాతం భారతదేశంలో కూడా 

లభ్యం ఆవడంలేదు. ఇదేవిధంగా సంస్కృత మూ, హిందూమతమూ, హిందూశిల్పమూ 

ఇవన్నీ ఆగ్నేయ ఆసియా ప్రాంతం అంతటా పూర్తిగా వ్యాపీంచినాయి, నిర్దుష్టమైన 
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సంస్కృత కావ్యశై లిలో (వాసిన అనేకమైన శాసనాలే ఆధారంగా తీసుకొని కంటోడియా 

దేశ చర్మిత [వాయటం జరిగింది. ఈ విధంగా సంస్కృతం రా షైంకమత్యానికీ, అంతర్ 

రాష్ట్రయ సొహృదానికీ (పతీకంగా నిలచి భారతదేశానికి ఐరో పాఖండంతోనూ, బాలావరకు 

ఆసియా పాంతంతోనూ సంబంధం సమకూర్చింది. సాహిత్య [ష్మకియలోనూ, భావా విష్య 

రణంలోనూ నేటికి కూడా సంస్కృత భాషా [ప్రయోగం జరుగుతూనే ఉంది, భారత 

(పభుత్వం వారు జాతీయ భాషలుగా గుర్తించిన భాషలో సంస్కృతభాష ఒకటి. భారతదేశం 

లోని పతీ బాలుతూ బాలికా కూడా కనీసం భగవద్గిత చదివి ఆర్థం చేసుకోవడానికే నా 

సంస్కృతం నేర్చుకో వాలని మహాత్మాగాంధీ బోధించి ఉన్నారు. జాతీయ భాషగా రూపొంద 

వలసి ఉన్న హిందీని అభివృద్ధి చేయడానికి సంస్కృత భాషను మూలంగా తీసుకోవాలనీ 

భారత రాజ్యూంగం ఆదేశించింది. సరిగా ఉపయోగించు కొన్నట్లైతే ఈనాటికి కూడా 

సంస్మ్యుతం భావాత్మక -నై తిక- భౌగో?క సమైక్యం సంపాదించి భారత జాతీయా భివృద్ధికీ 

దోహదం చేసూ విదేశాలతో అనూచానంగా వస్తూన్న స్నేహబంధాలను కూడా పటిష్టం 

చేయశథ్లలదు. 

అ, ఐతిహాసిక ఉపోద్దాతం 

ఆ. సంకలనం 

1. అ. వేదాలు (బుగ్వేదము, కృష్ట శుక్ణ యజుర్వేదాలు, అధర్వవేదము, భిల 

మం|తాలు). ఆ. ఉపనిషత్తులు- ఈశ, కఠోపనిషత్తులు. 

TI ధర్మశాస్త్రం - మనున్మ ఖతి. 

Ill ఇతిహాసాలు, భ గవద్దిత, పురాణాలు 

ఆఅ. రామాయాణం ఆ. మహాభారతం 

IV యోగవేదాంతాలు : 

క. పాతంజల యోగ నూతాలు 

శంక రభాష్యం 

ఇ. భగవద్గీత ఈ భాగవతం. 

ఖ. వేదాంత సూత్రాలు (1, 1 1-3 

Vv ఆర్థశాస్త్రం. కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రంలో నుండి కొన్నిభాగాలు. 

V1 సాహిత్యళాస్త్రము - అలంకారశాస్త్రము, రూపకశాస్త్రము, భరతుని నాట్య 

థాస్త్రముః మమ్మటుని కావ్య పకాశ, I, IV ఉల్లాసాలు. 

౪711. పద్యము, గద్యము, రూపకము. 
క. కాళిదాసు (1) శాకుంతల, 1/ అంకము (ii) కాళిదాసు కావ్యాల్లోనుంచి 

హో శీ 

రూపకాల్లో నుంచి సంకలనం. 

ఖ. ఇతర కవులు, నాటకరచయికలు ; కూదకషశు భారవి, మాఘుడు 
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భవభూరీ, సుబంధుడు, హర్ష వర్ధనుడు, పల్రవరాజైన మహేం[ద విక్ర 

ముడు, మురారి, విళాఖదత్తుడు, రాజశేఖరుడు, శివి క ముడు, మహిమ 

భట్టు, అభినందుడు, కృష్ణమి శుడు, శ్రీహర్షడు, జయదేవుడు, వేదాంత 
దేశికుడు, ఉద్దండుడు, కల్బణుడు, 

(గ) (గ) భ ర్పృహరి-ఆతని శతక్కతయము. 

(ఘ) ఆమరుకుని శృంగార (అమరుక ) శతకము; 

(జ) ప్రీ కవులు. 

(చ) అన్యాప దేశాలు. 

(ఛ, శృంగారం, 

(జ) వాత్సల్యము, స్నేహము, 

(యు) (1) బాణుడు- కాదంబరి, హర్షచరితము, 

(ii) దండి-దశకుమూర చరితము. 

(ఇ) సుభాషితాలు. 

వేదాలు 

బుగ్వైద ము : 

1.90 బుతంలో ఉన్న మాధుర్యం. 

6_6 “'బుతం కావాలని కోరుకొనేవారికి వాయువులు మధురంగా ఉంటాయి; 

నదులు మధురంగా (సవహిసాయి. అదేవిధంగా మా విషయంలో ఓషధులు మధురంగా 

ఉండుగాక. రాతి, |ప్రాతఃకాలములుకూడా మధురంగా ఉంకుగాక, ఈ భూలోకం మధురంగా 

ఉండుగాక, తండి ఐన ద్యులోకంకూడా మా విషయంలో మధురంగా పవ ర్ర్తించుగాక , 

అర ణ్యాధీపతి మధురంగా (పవర్షించుగాక, సూర్యుడు మధురంగా ఉండుగాక, ధేను సము 

దాయం మధురంగా ఉండుగాక" 

1. 164.46. “ఆతనిని ఇం_ుడనీ, మితుడనీ, వరుణుడ నీ, అగ్ని అనీ, 

సుపర్జుడూ, దివ్యమూ రీ ఐన గరుత్మంతుడు అనీ చెపుతారు. విప్రులు ఒక్క. తత్వాన్నే 

(సత్) చాలా పేర్ణతో పిలుస్తున్నారు. ఆ తత్త్వాన్ని అగ్ని ఆనీ, యముడు అనీ,మాతరిశ్యుడః 

అసి చెప్పుచున్నారు." 

Ill. 68.10 గాయంతి: (వేదమాతగా వర్ణించబడిన అత్యు త్రమమైన (పార్గన- 

మహామం(తం). 

“పూజనీయమైన సవితయొక్క. దేదీప్యమానమైన తేజస్సును ధ్యానిస్తున్నాము, 

ఆతడు మా బుదులను (పవంర్తింపచేయుగాక.” 

ఎం కక. వివాహం, 

86. (వరుడు వధువుతో అన్న మాటలు). “ సౌభాగ్యం కొరకై నేను నీ చెయ్యి 

[గహిస్తున్నాను. నీవు భర్తవెన నాతో వార్ధక్యం పొందుదువు కాక, భగుడు, ఆర్యముడు, 

సవిత, పూషుడు అనే దేవతలు గృహస్థజీఏతం గడపడానికె నిన్ను నాకిచ్చినారు.” 

88. (దంపతులతో అన్నమాటలు) “మీరిద్దరూ ఇక్కడే ఉండండి. మీరు వేరు 
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పడకుందురుగా క, పుతులతోటీ మనుమలతోటీ, ఆడుకుంటూ, మీ ఇళ్లలో ఆనందిస్తూ, పూర్ణా 

యుర్దాయం హపౌందుదురుగాక . 

44, (వధువుతో అన్నమాటలు) “తీక్షణమైన చూపులు లేనిదానివై, సీ భర్తకు 

ఏ అపాయమూ కలగకుండా అభివృద్ధి పొందుము. పథువులయెడల జాలిగా (పవ ర్తించుము, 

అసుకూల మెన బుద్ధితో పకాశించుము. పీరులకు తల్లివి అవుము. దేవతలయందు భగ క్తికల 

దానవై ఆనందము సమకూర్చేదానవు అవుము. మా పురుషులకు, స్రీలకు, పవవులకూ 

మంగళం సమకూర్చేదానవు అవుముో. 

45. “దానశీలుడై న ఓ ఇందా, ఈ వధువుకు ఉ త్రములైన కుమాళ్ళనూ 

భాగ్యాన్నీ ఇమ్ము. ఈమెకు పదిమంది పుతులను ఇచ్చి ఈమె భర్తను పడకొండో వానినిగా 

చేయుము.” 

46. (వధువుతో అన్న మాటలు)- “నీ మామగారిపై రాణీవి అవుము. సీ ఆత 

గారిపె రాణీవి అవుము, ఆడపడచులపై రాణీవి అవుము. నీ మరుదులపెనా బావగార్హమైనా 

రాణీవి అవుము.” 

47, (దంపతులతో అన్న మాటలు)-“ అందరు దేవతలూ మీ హృదయాలు 

కలి సేటట్టు చేయుదురుగాక. జలాలు మీ హృదయాలు కలిసేటట్లు చేయుగాక. సృష్టికర్త 

ప్రీ హృదయాలు కలిసెటట్టు చేయుగాక. ఫల పద్యాతి ఐన సర స్వతి మే హృదయాలు 

కలిసేటట్లు చేయుగాక,” 

XxX 90. పురుష సూ క్తం, (పరమ పురుషుని పతిపాదించే సూక్తం): 

పరమ పురుషునికి వెయ్యి (వేలకొలది) తలలు, వెయ్యి కళ్ళు, వెయ్యి పొదాలు 

ఉన్నాయి. ఈ భూమి నలుమూలలా వ్యాపించి ఉన్నా ఈ పురుషుడు దీనికంటే ఒక జానెడు 

ఎక్కువగా ఉన్నాడు. భూతమూ, భవిష్యత్తూ ఇది అంతాకూడా పురుఘడే. అమృతత్వానికీ. 

అన్నంచె వృద్ధిపొందేదానికీ కూడా (మర్త్య పాణి సముదా యానికీ కూడ) ఇకడు ఆధిపతి. 

ఇతని మహిమ అటువంటిది. ఈ పురుషుడు అంతకంటే కూడా గొప్పవాడు. (పపంచం 

అంతా అతనిలో నాలుగోవంతు మాతమే. ఇతని మిగిలిన మూడువంతులూ కూడా పైన 

ఉంటాయి. ఇతని నాలుగోవంతు మాటిమాటికి ఇక్కడకు వసూ (ఆవిర్భవిస్తూ) ఉంటుంది. 

ఈ నాలుగోవంతుతో చే ఆతడు (పాణ్యపాణి రూపంఐన ఈ జగత్తునంతా వ్యాపిసాడు. దాసి 

నుంచి (బహ్మాండం (విరాట్స్వరూపం) పుట్టింది; దానిలో ఈ పరమ పురుషుడు జన్మించి 

ఇంకా (దెవతలుగాను, మనుష్యులుగాను) వ్యా ప్తిపొందినాడు. తరవాత ఇతడు ఈ భూమిని, 

శరీరాలను సృష్టించినాడు. 

ఈ పరమపురుషుని పశువుగా చేసికొని దేవతలు చేసిన యజ్ఞంలో వసంతబుతువు 

నెయ్యిగాను, [గీష్మం క టైగాను, శరదృతువు పహోమ్మద్రవ్యంగాను ఏర్పడింది వారు యజ్ఞంలో 

ఉపయోగించదలచిన ఈ పరమపురుషుని పశువుగా (బంధించి) బరర్లిస్సుమీద ఉంచినారు. 

సాధ్యులు, బుషులు, దేవతలూ ఆతనిని ఉపయోగించి యజ్ఞం చేసినారు. ఈ పురుషయజ్ఞం 

నుంచి నెయ్యితో కలిసిన పెరుగు ఆవిర్భవించింది. తరవాత ఆతడు గాలిలోని [పాణులను 

[గామార ణ్యాలలోని (పాణులను సృష్టించినాడు. ఈ పురుషయజ్ఞంలో నుంచి బుక్కులు, 

సామాలు బయలుదేరినాయి; దానినుంచే ఛందస్సులు పుట్టినాయి. దీనినుంచి యజస్సు 
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ఆవిర్భవించింది. దానినుంచీ గురాలు, రెండేసి పండ్ల వరుసలుగల జంతువులు ఆవిర్భవించి 

నాయి. దానినుంచి పశువులు పుట్టినాయి. దానినుంచి మెకలు, గొ_రలు పుట్టినాయి. 

ఆతని ముఖం [బాహ్మణుడుగా ఐనది. ఆతని బాహువుల నుంచి క్ష(తియుడు 

పుట్టినాడు. వైెశ్ళుడు ఆతని తొడలు. ఆతని పాదాలనుంచి శూ[దుడు పుట్టినాడు, 

చం|దుడు ఆతని మనస్సు నుంచి జన్మించినాడు. ఆతని క ళ్లనుంచి సూర్యుడూ, ముఖం 

నుంచి ఇందాగ్నులు, శ్వాసనుంచి వాయువూ పుట్టినారు. ఆతని నాభినంచి అకాశమూ, 

తలనుంచి స్యర్గమూ, పాదాలనుంచి భూమి, చెవులనుంచి దిక్కులు పుట్టినాయి. ఈ 

విధంగా లోకాలు ఏర్పాటు చేసినారు. 

ఈ యజ్ఞానికి ఏడు వేదికలు ఉండెను. మూడు ఏళ్ల సంఖ్యగల (ఇరవై యొక్క.) 

సమిధలు ఉంచబడినాయి. దేవతలు చేసిన ఈ యజ్ఞంలో వాళ్లు పుకుషువి పశువుగొ బంధిం 

చినారు. దేవతలు యజ్ఞంతో యజ్ఞం చేశారు. వారు చేసినవి మొట్ట మొదటి ధర్మాలుగా 

ఏర్పడ్డాయి. ఆశక్తులు పొచీనులైన సాధ్యులూ, దేవతలూ ఎక్కడ ఉంటారో ఆ స్వర్గం 

చేరుకుంటాయి". . 

ఎ 117 ఐశ్వర్యమూ ఆహారమూ వంచు కోవడం : 

1-2 “దేవతలు మరణం ఇచ్చినారు. ఆకలి కాదు. ఎవడు (ఇతరులకు ఇవ్వ 

కుండా) తింటాడో అతనికి మరణం (పాప్తిస్తుంది. జొదార్యం కలవాళ్ళ ఐశ్వర్యం ఎన్నటికీ 

తరగదు, లోభికి ఆనందం కలిగించేది ఏది ఉండదు. నీచబుద్ది కలవాడు వ్యర్థంగా ఆహారం 

కూడ బెడతాడు; నేను నిజంగా చెపుతున్నాను. నిజానికి ఇది వాడికి మరణమే. దేవతలను గాని 

స్నేహితులను గాని పోషించకుండా తానొక్కడే పాపాన్ని మా్యతమే పఎంచుకొంటాడు.” 

10-191 ఐకమత్యం : 

9-4 “కలిసి మెలిసి ఉండండి. అంగీకారాసికీ వచ్చేటట్టుగా మాటలాడుకొండి. 

పూగ్వం దేవతలందరూ పరస్పరం అంగీకారంతో హవిస్సు తీసుకొన్నట్టుగా మీ అందరి 

బుద్ధులూ ఒకే విధంగా (గహించుగాక, మీ ఆలోచనలు ఒకే విధంగా ఉండుగాక; మీ 

నిర్ణయాలు ఒకే విధంగా ఉండుగాక; మీ మనస్సులూ, ఆలోచనలూ కలిసి ఒకే విధంగా 

ఉండుగాక. నేను మీ ఆందరికీ సంబంధించిన [ప్రార్థన చెపుతున్నాను; మీ అందరూ కలిసి 
అవలంబించవలసిన కర్తవ్యం చెపుతున్నాను, మీ ఆశయం ఒకే విధంగా ఉండుగాక; మీ 

హృదయాలు ఓకే విధంగా పనిచేయుగాక; మీ మనస్సులు ఒకే విధంగా ఆలోచించుగాక, 

సంపూర్ణ ఐకమత్యం ఉండుగాక.’ 

భిల సూకాలు, 

భీ సూక్తం (సౌందర్య -బశ్వర్యాధి దేవతను ప్రార్థించే సూక్తం) 

1-10. “ఓ అగ్నీ, బంగారు చాయకలదీ, బంగారు మాలికలూ, వెండి మాలి 

కలూ ధరించినదీ ఆనందం కలిగించేది, సువర్ణాధిష్టా తీ మున సౌందర్య దేవతను నాకొర కై 

ఆవాహన చేయుము ఓ అగ్నీ, నన్ను ఎప్పటికి విడచిపోనిదీ, (నాకు) బంగారమూ, 

గోవులూ, అశ్యాలూ, మనుష్యులూ సమకూర్చేదీ అయిన భాగ్యదేవతను నాకై ఆవాహన 
చేయుము. ఎదట గురాలూ, మధ్య రథాలూ ఉండగా, ఏనుగుల ఘీంకారాలచేత పతి 

బోధిత అయి, (ప్రకాశించుచున్న సమృద్ధి డేవకను నా దగ్గరకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఆ 
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సమృద్ధి దేవత నన్ను చేరుగాక. చిరునవ్వులొలికించేదీ, బంగారు (పాకారము కలీ, 

తడిగా ఉన్నదీ, ప్రకాశిస్తున్న దీ, తృ ప్తిపొందినది, తృ పి సౌందించేదీ, పద్యవర్ణం కలదీ 

ఐన సమృద్ధి దేవతను నేను ఇక్కడకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఏ దేవత ఈ [ప్రపంచకంలో గొప్ప 

ప్రభావంతో (పకాశిస్తున్నదో, ఏ దేవతను ఐశ్వర్యం కొరకై దేవతలందరూ సేవిస్తూ ఉంటా 

రో, అట్టి దేదీప్య మానంగా పకాశిస్తున్న ఆనందం కలిగించే పద్మ దేవతను నేను శరణు 

పొందుతున్నాను. నా దురదృష్టమంతా తొలగి పోవుగాక. ఆకలి, దప్పిక, దార్మిద్యము- 

పీతి రూపంలో ముందుగా ఆవిర్భవించిన దురదృష్టాన్ని నేను తొలగించు కొంటాను. (ఓ 

భాగ్యదేవతా!) నా ఇంటిలో నుంచి అన్ని చెడుగులూ, దార్మిద్యమూ, తొలగింప చేయుము, 

సుగంధం చేత సూచితమైనదీ, ధరింపశక్యం కానిదీ సర్వదా పుష్టితో కూడినదీ, పశు 

సమృద్ధి కలది, సర్వభూతాధిన్నేతి అయిన శ్రీదేవిని ఇచటకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. మనస్సు 

యొక్క కోరికా, అభిిపాయమూ, వాక్కు యొక్క సత్యమూ అయినది అన్న - పకురూపిణీ 

అయిన శ్రీదేవితో మేము సంబంధం కలిగి ఉందుముగాక. ఆ అదృషదేవత, ఆ కిరి 

దేవత మా వద్దకు వచ్చుగాక. 

కృష్ణయజుర్వేదం 
IIL ii-2. మాధుర్యం 

లి “నేను మధుర మెన వస్తువులగూర్చి మాత మే తలుస్తాను, మధుర మైనవస్తువులు 

మాతమే సృజిస్తాను మధురమైన వస్తువులు ధరిస్తాను. మధురమైన వస్తువులను గూర్చి 
మా్యతమే మాట్లాడుతాను. దేవతలకు మధురంగా ఉండేవీ, మనుష్యులు వినడానికి ఇష్ట 

పడేఏ అయిన మాటలు మాగత్రమే మాటలాడుదును గాక. అందుచేత, నేను (సంభాషణ 

సౌందర్యంతో ఆయా సమయాలు) అలంక రించేటట్లుగా దేవతలు నన్ను రక్షించెవరు గాక* 

మా పూర్వ పురుషులు కూడా నన్ను (నా సంభాషణాన్ని) (పశంసించెదరు గాక,” 

vii. ₹ 18. 1. జాతీయ పార్గన 

(శుక్తయజుర్వేదంలో కూడా ఉంది. Xxx. 22) 

“ఈ దేశంలో [బాహ్మణుడు బాహ్మణులలో (బహ్మ తేజస్సుతో జనించుగాక. 
రాజు వీరుడు గాను, ధనుర్ధరుడుగాను, మహారథుడుగాను జన్మించుగాక. ధేనువు పాడి 
ఆవుగా జనించుగాక, ఎద్దు 1 బలంగా లాగే ఎద్దుగాను, గురం వేగం కలదిగాను, వనిత నగర 
(ప్రశంసా హతురాలుగాను, యోధుడు విజేతగాను, యువకుడు సభార్జుడు గాను ఆవుగాక. 
యజమానునికి వీరుడు జనించుగాక. మాకు కావలసినప్పుడల్లా మేఘాలు వర్షించుగా క. మా 
చెట్టు పండ్లతో నిండి ఉండుగాక. మేము ధనము సంపాదించుకొందుము గాక్, దానిని సంద 
క్షించు కొందుము గాక 

శుక యజుర్వే దం 
ap) 

XXXIV. శివసంకల్పం, (సదాలోచన) 

1-6. “జాగదవస్థలోనూ, స్వప్నావస్థలో నూ కూడా ఏది దూరంగా వెడుతూ 
ఉంటుందో, ఏది తేజస్సులన్నింటిలోకీ దూరంగా [పయాణంచేసే తేజస్సో (ఇందియాలన్ని అ 
టికీ ఇందియమో) ఆలాంటి దివ్యమైన నా మనస్సు మంచి సంకల్పం కలడి అవుగాక, డేని 
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సహాయంతో కర్మఠులైన బుద్ధిమంతులు యజ్ఞాలలో తమతమ పనులు చేస్తూ ఉంటారో, 

తెలివి తేటలతో చేయవలసిన కార్యాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారో, ఏది చాలా అశ్చర్య జనక 

మైనదో, ఏది అన్ని భూతాలలోను (|పాణులలో) ఉన్న దో, ఆలాంటి నా మనస్సు అంద 

మెన సంకల్పం కలది ఆవుగాక. ఏది జ్ఞానధై ర్యాది స్వరూపమైనదో, ఏది అన్ని [పాణుల 

లోపలా నివసించే కాశ్వత మైన తేజస్సో, ఏది లేకపోతే ఏ పని జరగడో, ఆలాంటి నా 

మనస్సు మంగళమైన ఆలోచనలు కలది అవుగాక* చచ్చిన దానినీ, (జీవించి) ఉన్న దానినీ, 

పుట్టబోయే దానినీ ఏది [గహిస్తుందో, దేని సహాయంతో ఏడుగురు బుత్విక్కులు జరిపే 

యజ్ఞం జరుగుతున్నదో, అలాంటి శాశ్వతమైన నా మనస్సు సదభిపాయాలు కళది ఆవు 

గాక. బుక్ -సా మ-యజుర్వేదాలు చ|కం ఇరుసు మీద ఆకులు ఆధారపడి ఉన్న టుగా దేని 

మీద ఆధారపడి ఉన్నాయో, ప్రాణుల ఆలోచనలన్నీ దేనిమీద పడుగూ పేకలుగా అల్లు 

కుంటున్నాయో, ఆలాంటి నా మనస్సు సదధిపాయం కలది అవుగాక; మంచి సారథి 

క శ్లెంతో గురాలను సరియైన దారిలో తోలిన విధంగా ఏది మానవులను నడిపిస్తుందో, ఏది 

హృదయంలో నిహితమైఉందో అలాంటి కాశ్యతమూ, వేగశాలీ ఆయిన నా మనస్సు సదభి 

[ప్రాయాలు కలది అవుగాక.” 

అథర్వ వేదం 

111. ర. సామరస్యం సంపాదించడం :- 

“మేము మీ మనస్సులూ, మీ పనులూ, మీ ఆలోచనలు కూడా మావె పుకు 

(తీప్పుకుంటాం. మాకు విరుద్ధం బన పనులుచేసూ మాకు దూరంగా ఉన్న మిమ్మల్ని 

మావైపు (తిప్పుకుంటాం. నా మనస్సుతో పీ మనస్సులు పట్టుకొంటాను, నా అభిపాయా 

లకి అనుగుణంగా ఉండే అభ్మిపాయాలతో నాతోరండి. మీ హృదయాలు నా అదుపులో 

ఉంచుకుంటాను. నేను నడుస్తూన్న మార్గమే అనుసరిస్తూ నా వెనక్కాలేరండి.” 

111. 15. వ్యాపారంలో లాభంకోసం :- 

1, వర్. “వాణిజ్యం చేసే ఇందునితో చెపుతున్నాను-అతడు మా దగ్గఅకు 

వచ్చి, మాముందు నడుస్తూ, వెల చెల్టించకుండా నాదారికి అడ్డం వచ్చే పపవువంటి పోటీ 

దారుని దూరంగా తొలగించుగాక . (పభువై న ఇం|దుడు నాకై ఐశ్వర్యం సంపాదించి పెట్టు 

గాక. భూమికీ స్వర్గానికి మధ్య దేవతలు నడిచే మార్గాలన్నీ వాళ్ళు పాలతోటీ నేతితోటీ నింప 

డంతో, వ్యాపారం ద్యారా నేను ఐశ్వర్యం కూడ బెట్టుదునుగాక , ఓ దేవతలారా, ఎక్కువ 

లాభం అర్థిస్తూ నెను ఏ ధనంతో ఐతే వ్యాపారం చేస్తున్నానో ఆ ధనం బాలారెట్టు పెరుగు 

గార్, ఎన్నటికీ తరగకుండు గాక, ఓ అగ్నీ, నేను సంపాడించే లాభం చెడగొట్టాలని చూసే 

వారిని ఈ హవిస్సు స్వీకరించి, విఫల్మపయత్నులనుగా చెయ్యి,“ 

NT. 17. వ్యవసాయంలో సఫలత్యం కోసం 1= 

1.4, 8.9 “దూరదృష్టి కలవాళ్ళు నాగళ్ళకి వాటి వాటి కొడి బిగిస్తారు; 

ఆలోచన క అవాళ్ళు దేవతల అనుగహం కోరుతూ నాగళ్ళు సిద్ధంచేసి, కొడి బిగించి ఇక్కడ 

చాలు దున్ని విత్తనాలు చల్లుతారు. ఓ దేవతలారా, వెన్నులు మాకోసం నిండుగా ఉండు 

గాక. పండిన సస్వం కొడవలిని ముట్లుగాక. వాడైన మొనా, నున్నని పిడీ కల బాగాదున్నే, 
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నాగలి మాకు పశువులు, గ్యొరెలు, రథంలాగే గురమూ, బలిసిన పిల్లా- వీటిని సంపాదించి 

పెట్టుగాక. ఇం్యదుడు దుక్కి నడిపించుగాక, పూష దానిని నలు వైపులా రశ్నించుగా క, 

దుక్కి అనే ఈ పాడి ఆవు మాకు పతీ ఏడూ పంట ఇచ్చుగాక. అదృష్టం గల ఓ దుక్కీ, 
సీకు నమస్కారము, మావైపు చూచి మాకు అనుకూలంగా ఉంటూ మంచి ఫలితాన్ని అంద 

చెయ్యి. ఆ చాలు నేతితోటీ, తేనెతోటి తడిసి ఉంది. దేవతలందరూ దీన్ని ఆశీర్వదించారు, 

ఓ చాలూ, కొవ్వుతోటీ, ఏర్యంతోటీ తొణికిసలాడే పాలతో మాకేసి చూడు.” 

III. 80. ఐక మత్యం కోసం 1- 

“నేను మీకు ఐకమత్యంతో కూడిన హృదయమూ, మనస్సూ, పరస్పరం 

అసూయ లేక పోవడమూ (పసాదిస్తున్నాను,. ఆవు అప్పుడే పుట్టిన దూడను |పేమించినట్టు గా 

ఒకరినొకరు _పేమించుకోండి. కుమారుడు తండడిని అనుసరించుగాక; తల్లితో ఐకమత్యం 
కలిగి ఉండుగాక; భార్య భర్తతో మధుగంగానూ, ఆనందకరంగానూ మాటలాడుగాక. 

సోదరుడు సోదరుని ద్వేషించకుండుగాక, సోదరి సోదరిని ద్వేషించకుండుగాక. ఒకరితో 

ఒకరు అనుకూలంగా ఉంటూ, కలిసిమెలిసి పనిచేస్తూ వీరందరూ మంగళ|పదమైన మాటలు 

పలుకుదురుగాక. దేని పభావంచేత దేవతలు పోట్టాడుకోరో, ఒకరినొకరు ద్వేషించరో 
అలాంటి మంతం, ఇక్కడ ఉన్న మనుష్యులందరికీ ఐకమత్యం కలిగించడం కోసం మీ 
ఇంట్లో పఠిస్తున్నాను. (మీలో ఉన్న) పై అధికారులతోను, మీ ఆలోచనలతోను ఎన్నటికీ 

విడిపోకుండా సర్వసాధారణం ఐన ఈభారం మోసే పని నిర్వహించండి. ఒకరితో ఒకరు 

తియ్యగా మాటలాడుకుంటూ రండి, మిమ్మలినందరినీ సమంగానూ, ఐకమత్యం కలవారిని 

గానూ చేసాను. ఒకేచోట తాగుతూ, ఒకేచోట తింటూ మీరూ నేనూ కార్యభారం వహిద్దాం. 

మీరందరూ కలిసి అగ్నిని పూజించండి. ఇరుసువలె ఆ అగ్నిని చుట్టుకొనండి నేను మిమ్మ 
లిని అందరినీ సమంగానూ, ఐకమత్యం కలవారినిగానూ చేస్తాను. మిమ్మలినందరినీ ఒకచోటు 
చేర్చి అమృతం రక్షించే దేవతలవలె ఒక సంఘంగా చేస్తాను. (పొద్దుటా, సాయంకాల మవా 

కూడా (ఎల్టవేశలా) మీ అందరిలోనూ మంచి అభి పాయం నెలకొని ఉండుగాక.“ 

IV. 16. వరుణుడు (బుతానికి పర్య వేక్షకుడు) ఫ్ 

“ఈ మహి పర్యవేక్షకుడు అన్ని విషయాలూ గూడా దగ్గరగా ఉండి చూడు 

నట్లుగా చూసాడు, నేను రహస్యంగా వెడుతున్నానని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు, ఐతే అదంతా 

దేవతలు తెలుసుకుంటూనే ఉంటారు. నిలచినా, కదులుతున్నా, వకంగా నడుస్తున్నా, 

రహస్యంగా కాని, (కూరబుద్ధితోగాని (పవర్తించినా అందరినీ వరుణుడు చూస్తూనే ఉంటాడు - 

ఎవరై నా ఇద్దరు కూర్చుండి రహస్యంగా కుటపన్ను తూ ఉంటే మూడోవాడుగా వచ్చి 

వఠుణుడు తెలుసుకుంటాడు. ఈ భూమీ, సుదూరంలో ఉన్న ఆకాశమూ కూడా రాజై న 
వరుణుడివే. ఈ రెండు సము[దాలూ ఆతని పొట్ట ఐతే ఇంత తక్కువ సీటిలో కూడా 

ఆతడు దాగి ఉంటున్నాడు. ఆకాశం దాటకలిగిన వాడ.కూడా వరుణుని నుంచి తప్పించుకో 

లేడు. స్వర్గలోకంలో నుంచి ఆతని గూఢచారులు భూమికి కాపలాకాస్తూ ఉంటారు. జ 

భూమిని వెయ్యి కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటారు. భూమికి స్వర్గానికీ మధ్య ఉన్న దానినీ, వాటికి 

అవతల ఉన్నదానినీ కూడా వరుణుడు చూస్తూ ఉంటాడు. ఆతడు మానవుల రెప్పపాటు 

వెక్కిరిస్తాడు. జూధగాడు సాచికలు లెక్కుచూసుకున్నట్లు, ఆతడు ఇ రెప్పపాట్ల లెక్కలూ 
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ఆవీ జాగర్తగా చూసుకోగలడు. ఓ వరుణుడా మూడేసి చుట్లు చుట్టి కీడించడానికి సిద్ధంగా 

ఉన్న నీ ఏడేసి పాళశాలు అసత్యం ఆడేవానిని బంధించుగాక; సత్యం పలిశేవాని జోలికి 

పోకుండా ఉండుగాక.” 

X11. 1. భూమి 

1-లి. “మహాసత్యమూ, దాటరాని బుతమూ, |వతమూ, తపస్స్ఫూ, జ్ఞానమూ, 

యజ్ఞమూ భూమికి ఆధారంగా ఉన్నాయి. మన భూతానికీ భ విష్యత్తుకీ అధిపతిగా ఉన్న ఆ 

భూమి మనకై (మనజీవనానికై ) విశాలమైన [పపంచం (పసాదించుగాక. ఎన్నో ఎత్తైన 

స్థలాలూ, విశాలమైన (పదేశాలూ, సమభూములు కలిగి గొప్ప (పభావంగల ఓషధులు పండే 

ఈ భూమి మనుష్యులతో ఇరుకు లేకుండా విస్తరించి మా విషయంలో సమృద్ధంగా ఉండు 

గార దేనిపై సము దాలూ, నదులూ, ఇతర జలాలూ ఉంటున్నాయో, దేనినుంచి ఆహారాలూ, 

పంటలూ పండుతున్నాయో, ఉచ్చ్వాస నికాంసాలు కల (పతి పాణీ కూడా దేనిపెన సంచ 

రిస్తూందో అలాంటి భూమి మాకు |పథమభాగం ఇచ్చుగాక.'' 

6_7 “ఈ భూమి అన్నింటినీ ధరిస్తుంది; ధనానికి నిధి; సర్వాధారం; దీని 

గర్భంలో బంగారం ఉన్నది; సంచరించే పాణులన్నింటికీ స్థైర్యం సమకూరుస్తుంది. అగ్నిని 

ధరిస్తుంది. ఇందుడు దీనికి పుష్టి కలిగిస్తూ ఊంటాడు. అలాంటి భూమి మాకు ఐశ్వర్యం 
ఇచ్చుగాక. ఈ సువిశాల భూమి మాకు ఇష్టమైన మధుర పదార్థాలు ఇచ్చి మహావహిమ 

(పసాదించుగాక. 12. ఓ భూమీ నీ మధ్య భాగంలో సీ నాభీ (పదేళంలో, నీకు పుష్టి కలి 

గించే స్థానాలలో మమ్మలిని ఉంచుము. మమ్మలిని పవిితింప చేయము. భూమి నా కల్లి, 

నేను భూమి కుమారుడను, వర్షాలు నా తండి, ఆతడు (వర్షదేవుడ.) మా కోసమై (భూమిని; 

నింపుగాక. 

16. అందరూ కూడా ఆమెను సామరస్యంతో పిదుకుదురు గాక. ఓ భూమీ, 

నాకు మధురమైన వాక్కులు ఇమ్ము. 

ఖీలమం( తాలు : 

వివాహం : 

(బుగ్వేదంలోంచి వివాహానికి సంబంధించిన కొన్ని మంతాలు వనుక ఇచ్చి 

ఉన్నాము. ఇక్కడ మరికొన్ని చూపుతున్నాం.) 

సప్తపది : 

(కలిసి చేయవలసిన జీవన య్యాతకి [పతీకంగా ఏడు అడుగులు. దీనితో హిందూ 

వివాహ సంసారానికి పరిపూర్ణత్వం లభిస్తుంది. వరుడు వధువుతో అన్నమాటలు ఇవి.) 

“నాతోపాటు ఏడు అడుగులు వేసి నాకు సభివి అవుము. కలసి ఏడు అడుగులు 

వేసి మనం ఇద్దరమూ సహచరులం అవుదాం. నాకు నీ సఖ్యం లభించుగాక, సీ సఖ్యఅనుంచి 

నేనూ, నా సఖ్యం నుంచి నీవూ విడిపోకుండా ఉందాముగాక. పరస్పరము (_పేమాతిశయా 

లతో, (అన్యోన్య సాహచర్యం చేత) కాంతిని షెంఫొందించుకుంటూ, సామరస్యంతో కూడిన 

మనస్సులతో ఆహారమూ, పరిపోషక[దవ్యాలు కలిసి తీసుకుంటూ మనం ఇద్దర మూ కలిసి 

నడిచెదము గాక, కలిసి నిర్ణయించెదముగాక. ఒకే విధమైన ఆలోచనలతోటీ, నిర్ణయాల తో టీ 

మన మనస్సులు కలియుగాక , నేను బుక్కునై తే సీవు సామానివి; నేను సామం ఐతే నీవు 



24 సంస్కృతము 

బుక్కువు. నేను స్వర్గం, నీవు భూమివి. నేను విత్తనం, నువ్వు దానిని ధరించే దానవు. 

నేను మనస్సును, నువ్వు వాక్కువు, నేను సామం, నీవు బుక్కువు. నువ్వు నాతో కనక 

ఒక్కటిగా కలిసి పని చేసిన ట్రైతే మనకు పుతుడు కలుగుతాడు. ఐశ్వర్యమూ, సంతా 

నమూ లభిసాయి. ఓ మధురవాణి, (నాతో) రమ్ము". 

సన్నికల్లు తొక్కించడం* 

(వధువు వాదం రాయిమీద ఉంచడం. ఆమె భక్రి రాయివలె స్థిర మైనది ఆని 

చెప్పడానికి (పతీకం ఇ), ) 

“ఈ శిలాఖండం పై అడుగుపెట్టు, ఈ శిలవలె స్థిరంగా ఉండు. 

ఘాతాలు ఎదురుకో. ఆక్రమించే వాళ్ళని పరాభవించు, 
ధువ- ఆరుంధతుల దర్శనం : 

అన్ని పతి 

(ధువనక్ష(తాన్ని, సపర్శి మండలంలో ఉన్న ఆరుంధ తీ నక్షాన్నీ) చూపడం. 

[ధువనక్ష తం స్టర్యాన్ని సూచిస్తుంది. భర్తయైన వశిష్టనియందు గొప్పభ క్రిగల ఆరుందతి 

పతిభ డిని సూచిస్తుంది. వరుడు వధువుకి ఆ రెండు నక్ష[తాలు చూపిసూ ఇలా అంటాడు), 

(ఓ (ధువుడా | ) నువ్వు స్థిరమైన సానంలో ఉంటున్నావు. స్థైర్యం సీ నుంచే 

లభిస్తుంది, స్థిరమైన ఉనికికి నువ్వు కారణభూతుడవు, నీవు స్థిరంగా ఉన్నావు. నువ్వు నక్షత 

మండలానికి ఇరుసువు. ఘాతుకుల నుంచి నన్ను రక్షించుము. 

ఉపనిషతులు 

ఈశ (వ్యాస) ఉవనిషతు. 

ఈ [(పపంచకంలో ఉన్న (పతీ జంగ మవస్తువూ ఈశ్వరునిచే ఆధివాసిత మై ఉంది, 

దీనిని (జగత్తును) త్యాగం ద్వారా అనుభవించుము. ఎవరి ధనము కొరకూ ఆశ పడకు. | 

బి, తనకు విహితాలైన కర్మలు నిర్వహిస్తూ మానవుడు నూరు సంవత్సరాల 

పాటు జీవించడానికి ఆభిలషించాలి. నీవు ఆవిధంగా (ప్రవ | రిసే, విహిత కర్మల చేయడం 

కంటె వేరే మరో మార్గం లేదు. (ఎందు చేతనం చే ఆవిధంగా చేసిన చ్లైతే) కర్మఫలం 

మానవుని మలినునిగా చేయజాలదు. 4. ఆ ఏకత తం (ఆత్మ) చలించదు, మనస్సుకంటే 
వేగంగా వెడుతుండి; మహా వేగంగా ముందుగా పరుగెత్తే దీనిని దేవతలు (జ్ఞానేంద్రియాలు) 
పట్టుకోజాలరు. అదిస్థిరంగా నిలచి ఉంటూనే పరుగెత్తే ఇతిరులనందరిసే దాటి వెళ్ళిపోతుంది. 
మాతరిశ్యుడు (సూ తాత్మ) దీనియందే సర్వపాణి కర్మవిభాగం చేస్తాడు. 5. అది కదులు 

తుంది, కదలదు; ఆది చాలా దూరంగా ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉంటుంది; అది అన్నింటికీ 

లోపల ఉంది, బయట ఉంది. 6, అన్ని భూతాలనీ తనయందు (ఆత్మయందు) తనను 

1. గాంధీమహాత్ముని ఆధి పాయం [ప్రకారం 

ఐనది 

ఈ మొదటి మంతం చాలా ప్రధానం 

. “ఏ కారణంచేతనైనా మిగిలిన అన్ని ఉపనిషత్తులు, మత గంఖాలూ హటాత్తుగా 

భస్మం ఐపోయి ఈశావాస్యోపనిషత్తులోని ఈ మొదటి శోకం ఒక్కటి మా (తం 

హిందూదేశ స్మృతి చిహ్నంగా మిగిలినా కూడా, హిందూమతం శాశ్వతంగా జీవించి 

ఉంటుంది,” అని ఆయన ఒక చోట ఆన్నారు. 

(యంగ్ ఇండియా, 11 అక్స్బరు, 1998" 
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(ఆత్మను) అన్ని భూతాలయందూ చూచేవానికి ఇతరులను ద్వేషించేపని ఉండదు. 7. అన్ని 

భూతాలూ తాన (తన ఆత్మయే) అని భావిస్తూ ఏకత్వాన్ని చూసే యతికి (భాంతి ఎక్కడ 
దుఃఖం ఎక్కడ ? ర. ఆత్మ సర్వవ్యాప్తము. అది దేదీప్యమానమైన తేజస్సు. దీనికి శరీరం 
లేదు, పాణాలులేవు, నరాలు లేవు; అది పవ్శిత మెనది. పాపంచేత కలుషితం కాదు. నర్వ 

శకుడూ, సరేంళుడూ, స్యయంజాతుడూ ఐన ఆ కవి (ఆత్మ) ఏ వస్తువులు ఏవిధంగా 

ఉండాలో శాశ్వతంగా నిర్ణయించి ఉన్నాడు. 11. విద్యను (ఆత్మజ్ఞానము) ఆవిద్యనూ 

(దేవతా యజ్ఞాదుల జ్ఞానమునూ) సంపాదించిన మానవుడు రెండవదాని (ఆవిద్య) స సహాయంతో 

మృత్యువును “జయించి, మొదటిదాని (విద్య) సహాయంతో అమృతత్వం పొందుతాడు. 

16. సత్రం ముఖాన్ని బంగారు మూత కప్పి ఉంది. ఓ సూర్యుడా దానిని తీసివేయుము, 

అప్పుడు నేను సత్యం తెలుసుకోగలుగుతాను. 

కఠోపనిషత్తు 
నచికేతుడు యముడు ఊళ్ళో లేని సమయంలో యమలోకానికి వెడతాడు. 

ఆతని ద్వారం దగ్గర మూడరోజులు నిరీక్షిసాడు. ఒక [బాహ్మచుడు ఆతిధిగావచ్చి ద్వారం 

దగ్గర నిరీక్షిస్తున్నాడని యమననికి రాగానే తెలిసింది. అతన్ని సిరీక్షించేటట్టుగా చేసిన పాపా 

నికి పరిహారంగా యముడు అతనికి మూడు వరాలు ఇసాన ంటాడు. నచికేతుడు నాతం డి 

నా విషయంలో (ప్రసన్నుడు అవుగాక అని మొదటి వరం కోరుతాడు. రెండవ వరంగా 

అగ్ని విద్య చెప్పవలసింది అని ప్రార్ధిస్తాడు. మూడవ వరంగా ఈ కింది _పశ్నలు వేస్తాడు. 

1.i. 20 నచికేతుడు : “మానవుడు మరణించిన తరవాత కూడా ఆతడు 

ఉంటాడని కొందరూ, ఉండడని కొందరూ చెపుతూ ఉంటారు, నీవు బోధిస్తే ఈ విషయం 

తెలుసుకోవాలని అనుకొంటున్నాను. ఇది మూడోవరం,” 

28-25, యముడు !- “నూరు సంవత్సరాలపాటు జీవించే కుమాళ్ళూ, మను 

మలూ కావాలని కోరుకో. ఎన్నో పశువులు, ఏనుగులు, గు రాలు, బంగారమూ కోరుకో. 

భూలోకంలో గొప్ప సా[మాజ్యం కోరుకో, ఎన్ని సంవత్సరాలు కావాలంటే అన్ని సంవత్స 

రాలపాటూ జీవించేటట్టుగా నొరుకొం..ం ను న్మల్ కంల లభ్యంకాని కోరదగిన 

వస్తువులు ఏవి ఉన్నా సీ ఇష్టంవచ్చినట్టు కోరుకో..........ఓ నచికేతుడా! మరణానికి 

సంబంధించిన _పశ్న విషయంలో మాతం పట్టు పట్టకు." 

28, నచికేతుడు !- “ఓ అంతకుడా। | ఒక్కరోజు మాత మే సిలిచేవి. 

ఇవి ఇం్యదియాల శ క్రిని చెదరగొడతాయి. జీవితం అంతా పోన్పచేస్తే చాలా తక్కువేగదా; 

గు రాలు, నాట్యమూ, సంగీతమూ ఇవన్నీ కూడా నీదగ్గరే ఉంచుకో... రతీ 

దీర్భమైన జీవితం విషయంలో ఎవడు రమిస్తాడు ? 

1 ii. 1. యముడు :- “ శయస్సు _పేయస్సు ఆనే రెండూ రెండు విభిన్న 

విషయాలు, వేరువేరు ఫలాలుకల ఈ రెండూకూడా మానవుని బంధిస్తాయి. ఈ రెండింటిలో 

(శేయస్సును ఏరుకోవడం మంచిది. _పేయస్సును కోరుకొన్నవాడు ఉ త్తమలక్ష్యం 

పొందలేడు. 

2, [(శయస్సూ _పియస్ఫూకూడా మానవుని వద్దకు వస్తాయి. బుద్ధిమంతుడు 

దాగా పరీక్షించి ఆ రెండింటికీఉన్న తారతమ్యం కనుక్కు టాడు. బుద్ధిమంతుడు _పెయస్సు 
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కంటే (శీయస్సుకే ఎక్కువ పొధాన్యం ఇస్తాడు. మూఢుడు భౌతిక సుభాలకోసం సేయ 

స్సునే ఎన్నుకుంటాడు. 

లి. “క నచికేతుడా ! సుఖంగా ఉండేవీ, సుఖంగా కనబడేవీ అయిన కోరికలు 

గురించి బాగా పరిశీలించి నువ్వు వాటిని విడిచివేసినావు. సాధారణంగా (పతీ మానవుణ్ణి 

బంధించే ఈ ఐశం్రర్య మార్గం నీవు అనుసరించలేదు, 4, విద్య అవిద్య ఈ రెండింటి స్వభా 

వాలూ ఒకదానికొకటి పూర్తిగా విరుద్ధాలు. వీటి ఫలితాలుకూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి. 

నచికేతునికి కావలసింది జ్ఞానమే అని నాకు తెలుసు, ఏ కామమూకూడా నిన్ను ఆకర్షించ 

లేకపోయింది, ర. అజ్ఞానగర్భంలో పడి, జ్ఞానవంతులు అని అనుకుంటూ మూఢులు కష్టా 

లతో నిండిన మార్గాలలోపడి గుడ్డివాడి వెంబడిపడి నడిచిపోయే గుడ్డివాళ్ళులాగ కొట్టుమిట్టు 

లాడ తూ ఉంటారు, 6, మూఢుడు ఇదే నిజమైన లోకం అనీ, మరో లోకంలేదనీ ఆను 

కుంటూ, మాటిమాటికీ నా వాత పడుతూంటాడు. 7. ఈ ఆత్మ  వినడానికికూడా చాలా 

మందికి లభ్యం కాదు, దీనిని గూర్చి వినికూడా చాలామంది సరిగా తెలునుకోలేరు. దీనిని 

గూర్చి చెప్పక లిగినవాడు అరుదు (ఆశ్చర్యకరుడు). దీనిని తెలుసుకోగలిగిన కుశలుడు 

కూడా అరువు, కుశలులచేత బోధితుడై తెలుసుకొనేవాడు ఇంకా అరుదు. 9. ఓ అత్యంత 

[పికపా తుడా 1 ఈ జ్ఞానం తర్కంచేత పొందడానికి, లేదా (తొలగించడానికి) శక్యమైంటి 

కాదు. నీవు సంపాదించగలిగిన ఈ జ్ఞానం ఎవరైనా ఒకరు బోధిస్తేనే బాగా తెలుస్తుంది. 

నువ్వు తత్త్వాన్వేషణలో మంచి పట్టుదల కలవాడవు ఓ నచికేతుడా ! నీవంటి జిజ్ఞాసువులు 
మాకు లభించాలని కోరుకొంటున్నాం. 11. దేనియందు అన్ని కామాలూ పా ప్తించునో, వది 

జగత్తుకు పతిష్టాభూతమైనదో, ఏది (కతువువల్ల [ధ్యానంవల్ట) లభించే శాశ్వతఫలమో, ఏది 

అభయం లభించే తీకమో, ఏది మం|తాల ప్రధాన (_పతిపాద్య విషయమో, దూరవ్యా ప్రమో, 

ఏది స్వపతిష్టితమో అల్లాంటి ఆత్మను తెలుసుకొని, ఓనచికేతుడా ! నువ్వు అస్థిరాల్తైన 

కామాలు విడిచివేసినావు 18. చూడడానికి శక్యం కానివాడు, రహస్యస్థానంలో దాగినవాడు , 

హృదయకుహరంలో ఉండేవాడు జన జి దేవుణ్ణి ధ్యానంద్వారా సాకాత్క్మరింపచేసుకొన్న 

బుద్ధిమంతుడు హర్షశోకాలు రెండూ విడనాడుతాడు.” 14. నచికేతుడు :- “ధర్మాధర్మాఅ 

కంటేను, పసిద్ధాలెన కార్యకారణాలకంటేనూ, భూత భవిష్యత్తులకం టేను భిన్న మైన ఏత త్తంం 
సీకు తెలుసునో దాన్ని నాకు బోధించుము.' 

15-16. యముడు! “సమ స్తవేదాలూ ఏ పదాన్ని బోధిస్తున్నాయో, సర్వత 
పస్సులూ దీనికోసమే ఆని చెప్పుదురో, దేనిని కోరుతూ _బహ్మచర్యం అవలంబిస్తున్నా తో 
ఆ పదాన్ని గూర్చి ప్రీక్ష సంగహంగా చెపుతున్నాను-అది ఓమ్. ఇదే నాశంలేని (బ్రహ్మా "| 

ఇదే నాళంలేని పరత తం. ఈ అక్షరం తెలుసుకొన్న వాడు కోరినదంతా పొందగలుగుతాడు _ 

1R. ఆ సర్వజ్ఞాత్మ పుట్టుటలేదు గిట్టుటలేదు; ఇది ఎక్క_డినుంచీ రాలేదు; ఇది ఏవిధంగా నకు 

మారదు. జన్మ లేనిది, నిత్యము, కాశ్యతము, పురాతనము ఇది శరీరంతోపాటు మృతిచెం చెడి 

కాదు. 19. చంపేవాడు తాను చంపుతున్నానని అనుకొన్నా, చంపబడేవాడు నేన చంపజబుడు 
తున్నానని అనుకొన్నా వాళ్ళిద్దరూ సరిగా తెలియని వాళ్తే, ఇది (ఆత్మ) చంపదు చంక 

బడదు (చావదు). 20 ఈ ఆత్మ అణువుకంటే అణువు, మహత్తుకంటె మహత్తరము.|పాజఖ_ ఆ 
హృదయగుహలో (నిహితమై) ఉన్నది, కామమూ శోకమ్లూ లేనివాడు ధాతువుల (అంత 
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కరణాదుల) పసన్నత్వంచేత ఆత్మ మహిమను తెలుసుకోగలుగుతాడు. 28. ఈ ఆత్మ 

[ప్రవచనంచేత గాని, బుద్ధిబలం చేతగాని, అధిక శాస్తాంభ్యాసం చేతగాని లభ్యం అయేది 

(తెలిసే సేది) కాదు, ఎవడే. లే ఈ ఆత్మను అన్వేషిస్తాడో వానికే ఈ ఆత్మ లభ్యం కూతుంది. 

అతనికి తన యథార్థ స్వరూపాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. 24 పాపాలనుండి విరమించి,శాంతుడై , 

శాంతమనస్కుడై, ఏకాగచి త్తం కలవాడే జ్ఞానంద్వారా ఈ ఆత్మని సాక్షాత్కరింప చేసుకో 
గలుగుతాడు. £5, (బహ్మక్ష్మ్యతియ జాతులు రెండూ ఎవనికి ఆహారమో, మృత్యువు ఉప 

సేచనమో (నంజు) అట్టివాడు ఎక్కడ ఉన్నదీ ఎవడు తెలుసుకోగలడు ? 

1 111. 8. ఆత్మ రథికుడనీ, శరీరం రథమనీ, బుద్ధి సారథి అనీ, మనస్సు 

కశ్రైమనీ తెలుసుకో. 4. ఇంది యాలు గృురాలనీ, విషయాలు వాటి గమ్యస్థానం ఆనె చెపు 

తారు. శరీరం తోటీ, ఇందియాలతోటీ, మనస్సుతోటీ కూడి ఉన్న ఆత్మ భోక్త అ) 
బుద్ధిమంతులు చెపుతారు, 

5, ఎవడు విజ్ఞానం లేనివాడై మనస్సును వశంలో ఉంచుకో జాలడో అతనికి, 

సారథికి పెంకి గురాలు స్వాధీనం కానట్టుగా ఇంద్రియాలు స్వాధీనం కావు, 

7-8. ఎవడు విజ్ఞానం లేనివాడై, మనోన్నిగహం లేనివాడై అశుచిగా ఉంటాడో, 

ఆతడు ఆ స్థానం చేరజాలడు. సంసారంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు. విజ్ఞానం సంపాడించుకొని 

మనస్సు వశం చేనుకొని, సర్వదా శుచిగా ఉండేవాడు జి స్థానం ్ సాంద గలుగుతాడు. 

అక్కడి నుంచి తిరిగి రాడు (పుట్టడు). విజ్ఞానం అనే సారథీ మనస్సు అనే కళెమూ గల 

మనుష్యుడు మార్గం దాటి పరమాత్ముని అత్యుత్తమ స్థానం చేరుకుంటాడు. 10- n ఇంది 
యాల కంటే విషయాలు పరంగా ఉంటాయి. విషయాలకంటే మనస్సు పరంగా ఉంటుంది, 

మనస్సు కంటే బుద్ధి పరంగా ఉంటుంది. బుద్ది కంటే హిరణ్యగర్భుడు పర మైనవాడ' , 

(మహత్తు అనే నామాంతరం గల) ఈ హిరణ్యగర్భుని కంటే అవ్యక్తం పరమైనది. అవ్యక్తం 

కంటే పురుషుడు (బహ్మ) పరమైనవాడు. పురుషుని కంటే పరమైనది మరేదీ లేదు. పురు 
షుడే పరమావధి, పురుషుడే అత్యుత్తమగతి. 12. నమస్త భూతాలోనూ నిగూఢ మె ఉన్న 

ఈ ఆత్మ పెకి నోదరించదు, సూక్ష్మదృష్టీ కలవాడు సూక్ష్మబుద్దితో దీన్ని చూడగలుగుతాడు. 

18. బుద్ధిమంతుడు వాక్కును మనస్సులో నియమించాలి, ఆ మహత్తత్వాన్ని శాంతమైన 
ఆత్మలో నియమించాలి. 14. లెండి; మేల్కొనండి ; ఉ త్తమ గురువులను సేవించి 

తెలుసుకోండి. వాడియైన కత్తి మీద అంచు మీద నడవడం చాలా కష్టమెన వని. (ఆరే) 
ఇది దుర్గమం ఐన మార్గం అని పెద్దలు చెపుతారు. 15, శబ్ద స్పర్శరూపాలు లేనిదీ, 

క్షీణించనిదీ, రసం లేనిదీ, గంధం లేనిదీ, ఆద్యంతరహితమూ, మహత్తు కంటే 
పరమూ, స్థిరమూ ఐన దీన్ని తెలుసుకొని మృత్యుముఖం నుండి తప్పించుకో కలుగుతాడు. 

Il. ii. 9. 10. ఒకే ఆగ్ని |పపంచకంలో (పవేశించి తాను దహించే వస్తు 
వుల రూపాలు పట్టి అనేక రూపాలు ధరించినట్టుగాను, ఒకే వాయువు పప్రపంచకంలో (ప్రవే 

శించిన వస్తువుల రూపాలకి అనుగుణంగానూ, సర్వభూతాలలోను నిండి ఉన్న ఆత్మ ఆయా 

రూపాలకు అనురూపంగా ఉంటూ, వీటి బహిః | పదేశంలో గూడా ఉంటుంది. 11. సర 

లోకానికి నేతం ఐన సూర్యుడు ఏవిధంగా చూచేవారి న్మేతాలలో ఉండే బాహ్యదోషాలచేత 

కలుషితుడు కాడో, సర్యభూతాంతర్యామియెన పరమాత్మ వాటికంటే బహిర్భూతుడుగా కూడా 
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ఉండి లోకుం దుఃఖం చేత ల్లిప్తుడు కాడు. 

18. 18. ఏకైక నియంత ఐన సర్వాంతర్యామి ఒక్క రూపాన్ని (న్వస్వరూ 
పాన్ని) ఆనేక రూపంగా తయారు చేసాడు. తమ ఆత్మయందే ఉన్న ఆ పరమాత్మను ఏ 

బుద్ధిమంతులు చూడకలుగుతారో వారికి మాాతమే శాశ్వతమైన ఆనందం లభిస్తుంది. ఇతరులకు 

లభించదు. ఏడి అనిత్య వస్తువుల మధ్య ఉన్న చేతన పదార్థమో, విభిన్న వస్తువుల మధ్య 
ఉన్న ఏకెకత త్వమో, కోరికలను సఫలం చేస్తూ ఉంటుందో, అట్టి, తమలోనే ఉన్న ఆత్మ 

తత్వాన్ని ఏ ధీరులు చూడగలుగుదురో వారికి మామే శాశతానందం లభిస్తుంది, ఇతరులకు 

లభించదు.” 

14. (ప్రశ్న) “వర్ణనాతీతం అయిన ఆ మహానందాన్ని వారు ఊరికే “అది, 
ఇది' ఆని అంటూంటారు, నేను దానిని తెలుసుకోవడం ఎట్టు ? అది స్వయంగానే భాసిస్తూందా 

లేదా ఇతర వస్తువుల సహాయం చేత భాసిస్తుందా?' 15. (సమాధానం) “అక్కడ 
సూర్యుడు (పకాశించడు, చందుడు [పకాళశించడు, నక్ష|తాలు పకాశించవు, మెరుపులు 
_పకాశించవు. ఇంక ఈ ఆగ్నిమాట చెప్పేదేముంది? |పకాశిస్తున్న దానిని (ఆ ఆక్మ తత్త్వాన్ని ) 
అనుసరించే మిగిలినవన్నీ (ప్రకాశిస్తున్నాయి. దాని కొంతి చేతనే ఇదంతా _పకాశిస్తూంది”. 

IL, ఓ 1. “సనాతనం ఐన ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి మొదలు పెకి ఉంది, 

కొమ్మలు కిందికి ఉన్నాయి. పవితం ఐనది అదే; అదే బహ్మ. అదే నాశరహితమని 
చెప్పబడుతూంది, అన్ని లోకాలు దీన్నే ఆ_శయించుకొని ఉన్నాయి, దానిని ఎవరూ దాటి 

పోలేరు. £. ఈ ఉన్న పపంచం అంతా దానినుంచే వచ్చింది. [పాణభూతమైన దాని 
యందే చేష్టకలదై. ఉంది. ఎత్తిన వజాయుధం వలె ఇది (|బహ్మ! చాలా భయంకరం 
అయినది. దీనిని తెలుసుకొన్న వారు మరణరహితులు అవుతారు. శి, దీనివల్ల భయంచేత నే 
ఆగ్ని మండుతూన్నది, సూర్యుడు (పకాశిస్తున్నాడు. ఇం|దుడూ, వాయువూ ఐదవ వాడైన 

యముడూ కూడా దీనివల్ల భయంచేతనే తమ తమ కర్తవ్యాలు నెరవేర్చడం కోసం తొందర 
పడుతున్నారు. శ. శరీరం పడిపోవడానికి ముందుగానే (మానవుడు) ఆత్మతత్వం తెలు 
సుకో కలిగితే మంచిది. ఆలా కాకపోతే ఈ సృష్టిలో ఎన్నో శరీరాలు [గహించవలసి 
వస్తూండి. 6. దాని రూపం నేతాలకి గోచరించేది కాదు. దీనిని ఎవరూ కళ్లతో చూడ 
లేరు. మనస్సు చేతనూ, సిరమైన బుద్ధిచేతనూ (గ్రహించబడుతుంది. దానిని ఎవరు తెలును 
కొంటారో వారు మరణ రహితులు ఆవుతారు. 10. ఎప్పుడైతే ఐదు జ్ఞానెందియాలు 
రూడా మనస్సుతోపాటు స్థిరంగా ఉంటాయో, బుద్ధికూడా చలించడో ఆది పరమణగళఖతి 
(ఉత్తమస్థితి) అని చెప్పుతారు. 11. స్థిర మైన ఇందియనియమనమే యోగం అని అంటారు. 
అప్పుడు జాగర్తగా ఉండాలి, ఎందుచేతనంటే _ యోగం లభించి కొంతకాలానికి తొలగి 
పోవచ్చు. 12. దానిని (ఆత్మను) వాక్కు చేత గాని, మనస్సు చేత గాని, నే|తం చేశ 
గాని పొందజాలరు. “ఆది ఉన్నది ఆస్ చె ప్పేవాడు తప్ప మరి యెవరు దీనిని పొందగలరు? 
18. (ఆత్మ) 'ఉన్నది అని మాతమే (ముందుగా) ఆత్మను గూర్చి తెలుసుకోవాలి. 
తరువాత దీని తత్త్వం తెలుసు కోవాలి. ఈ రెండు విధాల్దెన జ్ఞానాలలోనూ 'ఉన్నది' ఆనే 
ఖం కలిగిన తరవాత దాని (ఆత్మ) తత్త్యం [క్రమంగా స్పష్టం అవుతుంది. 

15-16. హృదయంలో ఉన్న కామాలన్నీ పోగానే మర్ష్యుడు అమర్హ్యుడు ఆవ 
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తాడు, ఆతడు ఇక్కడనే (బహ్మాను పొందుతాడు, హృదయ [గంథులనీ భిన్నం ఐపో 

గానే మర్త్యుడు అమర్హ్యుడు అవుతాడు, ఇదే ఉపదేశం. 16. హృదయానికి సంబంధించి 

నూట ఒక్క. నాడులు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి తలవై పు వెడుతుంది. దాని ద్వారా పెకి 

ఎక్కిన వాడు అమృత తం పొందుతాడు, ఇతర నాడులన్నీ వివిధ మార్గాల గుండా పోవ 
డానికి ఉపయోగించేవి. 16. పరమపురుషుడు, అంగుష్టపమాణంతో అందరి |పాణు9 

హృదయాలలోనూ, అంత రాత్మగా ఉంటున్నాడు. ముంజ గడ్డినుంచి లోవల ఉన్న ఏసిని వేరు 

చేసినట్లుగా, దృఢనిశ్చయంతో ఆతనిని శరీరం నుంచి వేరు చేయాలి, అతడే అమృతమైన 

తేజస్సు అని తెలుసుకోవాలి, ఆతడే అమృతమైన తేజస్సు అని తెలుసుకోవాలి, 

మనుస్మృతి 

11. 1, ఎన్నడూ ద్యేషరాగాలు లేని విద్వాంసుల న సత్పురుషులు దేన్ని సేవి 
సారో తమ హృదయం చేత అంగీకరిస్తారో అదే ధర్మం అని తెలుసుకొనండి. 6, సమస్త 
వేదమూ ధర్మానికి మూలం. వేదవేత్తల స్మతులూ, కీలమూ, ఆచారమూ, సత్పురుషుల 

హృదయతుష్టై కూడా ధర్మానికి మూలం. 159. సాటివారికి లాభకరమైన విషయాలు 

బోధించేటప్పుడు హింస |పయోగించ కూడదు. ధర్మం కోరేవాడు మధురమూ ఆందమూ 

ఆయిన వాక్కునే ఉపయోగించాలి. 
161, పీడితుడై నపుడు కూడా ఇతరులకు మర్మభేదకంగా ఉండే మాటలు పలక 

కూడదు. ఏ మాట వినడం చేత ఇతరుడు చాలా బాధపడతాడో, అలాంటి ఉత్తమలోక 

భంగకరమైన మాట మాటలాడకూడదు,. 

విపిన్, పుట్టిన సంతానం నిమిత్తం తల్లిదండులు ఎన్ని కష్టాలు పడతారో 

కొన్ని వందల సంత్సరాలకైనా. ఆ కష్టానికి తగిన |పత్ఫ్యుపకారం చేయడం అసంభవం. 

వారికీ, ఆచార్యునికీ సర్యదా|పియం చేకూర్చాలి. వీరు ముగ్గురూ సంతోషిస్తే తపస్సు 

అంతా పూ ర్రిఅయిన టై 

298. (శద్ధావంతుడు తక్కువ వానినుంచి కూడా ఉత్తమ విద్య సంపాదించు 

కోవాలి, నీచుని నుండి కూడా ఉత్తమ ధర్మం నేర్చుకోవాలి. తక్కువ కులం నుండి కూడా 

స్రీ రత్నాన్ని స్వీకరించాలి. 

111. 55. (శేయస్పే కావాలి అనుకుంటే, తండులు, సోదరులు, భర్తలు, 

మరుదులూ కూడా స్రీలను పూజించి వారికి అనేక మైన అలంకారాలు ఇవ్వాలి. 56 న్రీలను 

గౌరవించే చోట దేవతలందరూ ఆనందిస్తారు. న్రీలను గౌరవించని చోట చేసే కర్మలన్నీ 

నిష్ఫలాలు. 

157, కోడష్ట మొదలైన వారు దుఃఖించే ఇల్లు శ్రీఘంగా నశించి పోతుంది, 
వీళ్లు దు(భించని ఇల్లు సర్వదా వృద్ధి పొందుతూ ఉంటుంది, 

60. ఏ కులంలో భర్త తన భార్యతో సంతృప్తి పడతాడో, భార్య భర్తతో 

సంతృపి చెందుతుందో అక్కడ ఎల్పప్పుడూ కల్యాణంగా ఊంటుంది. 

11.12. గృహస్తుడు సంతృప్తి అవలంబించి సుఖ సంపాదనం విషయంలో 

సంయమం కలవాడే ఉండాలి. సంతోషమే సుఖానికి మూలం. దానికి వ్యతిరేకంగా 
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ఉండడం దుఃఖానికి మూలం. 188. సత్యం పలకాలి, (పీయం పలకాలి, అప్రీయమెన 

సత్యం చెప్పకూడదు: అసత్యమైన |పియం పలక కూడదు. ఇది సనాతన ధర్మం. 

160. ఇతరుల మీద ఆధారపడ్డదంతా దుఃఖమే. తన ఆధీనంలో ఉన్నది 

సుఖం. సంశేపంగా సుఖదుఃఖాల స్వరూపం ఇది. 161. ఏపని చేసే తన ఆంతరాత్మకు 

సంతోషం కలుగుతుందో ఆపని పయత్న పూర్వకంగా చెయ్యాలి. అందుకు విపరీత మెన 

పని విడిచి వేయాలి. 
176. ధర్మానికి దూరమైన అర్హకామాలు వదిలి పెట్టాలి. దుఃఖానికి దారి తీసేది 

లోకులు నిందించేదీ, అయిన ధర్మం విడిచి పెట్టాలి. 

vii. రాజ ధర్మాలు :- 

44. (రాజు) ఇం|దియాలు జయించడం కోసం రా|త్రిం పగళ్ళు ప్రయత్నం 

చెయ్యాలి. ఇం్యదియాలను వశం చేసుకొన్న వాడు [పజలను సులభంగా వశం చేసుకోగలు 

గుతాడు. 47. వేట, జూదము పగటి నిద, పరనింద, స్రేలోలత్వము, (మద్యం 

మొదలైన వాటివల్ల) మత్తు, నాట్యగీతవాది[తాలు, పనిలేకుండా తిరగడం ఈ పదీ 

కామం వల్ల కలిగే వ్యసనాలు. 43. చాడీలు చెప్పడం, సాహసము, [(దోహము, ఈర్ష్య 

(ఇతరుల గుణాలు సహింప లేక పోవుట), అసూయ (ఇతరుల గుణాలను దోషాలుగా 

చిత్రించడం), ధనాపహరణము, వాక్సారుష్యము, ఇవి |కోధం వల్ల కలిగే ఎనిమిది 

వ్యసనాలు. 49. ఈ వ్యసనగ ణాలు రెండింటికి ఏది మూలకారణం ఆని పండితులు చెపు 

తారో అల్లాంటి లోభం (దురాశ) [ప్రయత్నపూర్వకంగా జయించాలి. ఈ రెండు గణాలూ 

దానినుంచి పుట్టినవే, 

50. కామంవల్ల కలిగే పది వ్యసనాలలో మద్యపానము, జూదము, న్రీలోలత్వము, 

వేట అనే నాలుగూ చాలా చెడ్డవి. 64. రాజుకు అనురాగం కలవాడు, పవిితుడు (లంచాలు 

మొదలైనవి తీసుకోనివాడు), సమర్థుడు, స్మరణ శ కిక లవాడు, దేశకాలాల జ్ఞానంక లవాడు, 

మంచి ఆకారం కలవాడు, భయం లేని వాడు, వాక్ళాతుర్యం కలవాడూ అయిన దూత 

ఉండడం (పశ స్తం. 

vili న్యాయ నిర్ణయం. 

18 శక్యమెనంతవరకు న్యాయాలయోనికి వెళ్ళకుండా ఉండడం మంచిది. వెళ్ళిన 

తరవాత సరిగా మాట్లాడాలి, (అక్కడ) మాటలాడకుండా ఉన్నా అసత్యం మాటలాడినా 

మానవుడు పాపం చేసిన వాడవుతాడు, 15. ధర్మాన్ని నశింప చేస్తే అది నశింపచేస్తుంది. 

ధర్మాన్ని రక్షిస్తే అది రక్షిస్తుంది. నశింప చేయబడిన ధర్మం మనలను చంపకుండా 

ఉండాలంటే మనం ధర్మాన్ని చంపకూడదు. 16, అధర్మం నాల్గువంతులలో ఒక వంతు 

క రకూ, ఒక వంతూ సాక్షికీ, ఒక వంతు న్యాయాలయంలో ఉన్న వాళ్లకూ, ఒక వంతు 

రాజుకూ చెందుతుంది. 61, సత్యం పలికే సాక్షి (బబహ్మలోకాదులై న ఉత్తమ లోకాలు 

పొందుతాడు, సత్యవాక్కు (బహ్మచే పూజిత మైనది, 61. ఎవరి ఆత్మ వారికి సాక్షి, 

వరి ఆత్మ వారికి గతి, అందుచేత మానవుని అత్యుత్తమ సాకీ ఐన (నీ) ఆంతరాత్మను 

(ఆసత్యం చెప్పి) ఆవమానించకు. 85. పాపం చేసేవాళ్ళు మనలను ఎవరూ చూడడం 

లేదు కదా అని అనుకుంటారు ఐతే దేవతలూ వారి అంతరాత్మ కూడా చూస్తూనే ఉంటారు. 
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86. స్యర్గము, భూమి, జలము, హృదయము, చంద-సూర్య - అగ్ని -యమ-వాయువులూ 

రాత్రీ, రెండు సంధ్యలూ, ధర్మమూ. ఇవి అందరు _పాణుల నడవడికను కని పెడుతూనే 

ఉంటాయి. 

92. యమధర్మరాజు నీ హృదయంలోనే ఉన్నాడు. అతనితో నీకేమీ తగాదా 

లేకపోతే నువ్వు గంగ దగ్గరకి వెళ్ళవలసిన పనిలేదు, కురుకే|తం వెళ్ళవలసిన పనిలేదు. 
986. ఎవని నగరంలో దొంగ ఉండడో, పరన్ర్రీ గమనం 'చేసేవాడుండడో, 

దుర్భాషలాడే వాడుండడోః గృహదాహాది సాహసకృత్యాలూ, దండపారుష్యమూ, చేసే 

వాడండడో ఆ రాజు దేవేంద లోకం చేరుతాడు. 

x. 68. అహింస, సత్యము, దొంగతనము చేయకుండుట, పవితత్యము, 

ఇం దియనిగహము-ఇవి నాలుగు వర్ణాల వారూ ఆచరించవలసిన ధర్మం అని సంచేపంగా 

మనువు చెప్పినాడు. 

వార్మీకి రామాయణం 

అయోధ్యకాండ 1- 

మొదటి సర్గ 8-28 శ్లోకాలు. 

హృదయానికీ బుద్దికీ సంబంధించిన రాముని ఉ త్రమగుణాలు 1- 

కేకయరాజు నగఠంలో ఉన్నాకూడా భరత శ తుఘ్నులు ఎల్లప్పుడూ దశరథుని 

మనస్సులోనే ఉండేవారు. నిజానికి వాళ్ళందరూ దశరథునికి ఇష్టమైనవా ళ్ళ. ఐతే వారిలో 

ఎక్కువ సుగుణాలుకల రాముడు దశరథునికి ఎక్కువ అనందం కలిగించేవాడు. దృప్తుడైన 

రావణుని సంహరించడాని'కె దేవతలు (పార్థించగా అవతరించిన మహావిష్ణువు కదా అతడు ? 

ఎల్టప్పుడూ ప్రశాంతమైన స్యభావంగల రాముడు మృదువుగా మాటలాడేవాడు. చిరునవ్వు 

నవ్వుతూ, ముందుగా మాటలాడేవాడు, ఎవరైనా పరుషంగా మాటలాడినా కూడా దానికీ 

సమాధాళంగా పరుషవాక్యాలు పలికేవాడు కాదు. ఎప్పుడో చేసిన చిన్న ఉపకారానికి కూడా 

కృతజ్ఞుడై ఉండేవాడు. ఎవరై నా ఎన్ని అపకారాలు చేసినా ఆత్మనిగ్రహం కలవాడై వాటిని 

స్మరించేవాడు కాదు. మహాబలళాలియైనా చాలా వినయవంతుడు. పెద్దలను గౌరవించేవాడు. 

అవకాశం లభించినప్పుడ ల్లా వారిదగ్గర మంచి విషయాలు నేర్చుకొనేవాడు. (పజలయందు 

అనురాగం కలవాడై వాళ్ల అనురాగం చూరగొన్నాడు. దయాశాలి, కోపం అణచుకొనేవాడు. 

కష్టాలలో ఉన్న వారిని చూది జాలిపడేవాడు. తాను క్షతియుడుగా పుట్టినందుకు క్షతియ 

ధర్మం గౌరవించేవాడు. పరిశుద్ధమైన కీర్తి స్వర్గాధిపత్యంతో సమానమైనదని భావించేవాడు. 

బృహస్సతివలె యు క్రి పయుక్తులు చెప్పే సామర్థ్యం కలవాడే ఆయినా ఆతనికి వితండవాదం 

చేయడంఅంటే ఇష్టం ఉండేదికాదు. మంచి దేశకాలౌచి త్యజ్ఞానం కలవాడు. చూడగానే మను 

ష్యుల స్యభావం కని పెట్టకలిగినవాడైనా ఎల్టప్పుడూ మంచితనంతో ఉండేవాడు. (పపంచ 

కంలో ఆతడు ఒక్కడే దైన్యం అనేది ఎరుగడు. బుజు స్వభావం కలవాడు. లౌకికాలై న 

ఆచారవ్యవహారాలలో మంచి నేర్పరి. గంభీరంగా ఉండి ఎప్పుడూ బయటపడేవాడు కాదు. 

ఇతరులతో ఆలోచించినా తన ఆలోచన మాతం తనలోనే ఉంచుకొనేవాడు. ఆతనికి కోపం 

వచ్చినా అనుగహం వచ్చినా వ్యర్థంగాపోయేది కాదు. ఎప్పుడు ఇవ్వాలో ఎప్పుడు మానాలో 
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తెలిసినవాడు. దురాలోచన లేనివాడు. ఎన్నడూ పరుషవాక్యం పలికి ఎరగడు. సోమరి 

తనంగాని పొరపాటుగాని లేనివాడు, తనలో ఉన్న లోపాలూ ఎదటినారిలో ఉన్న లోపాలూ 

తెలుసుకోగలిగినవాడు. మకుష్యుల స్వభావం [గహించే మంచి చాతుర్యం కలవాడు. ఎవళ్ణి 

ఎప్పుడు అణగ తొక్కా గ్రాలో, ఎప్పుడు పైకి లేవదీయాలో తెలిసినవాడు. ధనం ఎలా సంపా 

దించాలో ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలిసినవాడు, మహాశాస్తా9లలోనే కాకుండా సామాన్యవిష 

యాలలోకూడా మంచి పాండిత్యం కలవాడు. అల సత్యం లేకుండానూ, అర్థధర్మాలకి దెబ్బ 

తగలకుండానూ భోగాలు అనుభవించ గలిగినవాడు. వినోదంకోసం ఉపయోగించే కళలలో 

మంచి (ప్రవేశం కలవాడు. ఐతే దేనికి ఎంత (పాధాన్యం ఇవ్వాలో తెలిసినవాడు, అసూయ, 

కోపము, గర్వము, మాత్సర్యము లేనివాడు, సాటివారిని ఎన్నడూ అవమానించేవాడు కాదు. 

ఐతే పరిస్థితుల [పభావానికి సులభంగా లొంగిపోయేవాడు కాదు. ఇలాంటి గుణాలతో రాముడు 

దేరీహ్యమానుడెన నూర్యుడువలె (పకాశించినాడు. భూమియే ఆతనిని తనకు భర్తగా కావాలని 

కోరుకొంది. 

రాముడన్ను మాటలు 

ఆయోధ్యాకాండ 19వ సర్గ 20వ క్లోకం, 

(నువ్వు వెంటనే ఆరణ్యానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పిన కైకతో) “ఓ దేవి! నేను 

అర్థ్ధ్మపధానుడనైై ఈ లోకంలో నివసించాలని కోరుకొనేవాణ్ణి కాదు. ధర్మానికి (పాధాన్యం 

ఇచ్చే నేను బుషీశ్వరులతో సమానమైనవాడినని తెలుసుకో.” 

లి! వ సర్గ, 55-508 శ్లోకాలు, 

(రాజ్యాభి షేకానికి వచ్చిన విఘ్నం గురించీ, అరణ్యవాసం గురించీ వినగానే 

కోపం వచ్చిన లక్ష్మణునితో .) 

ధర్మ నిఘ్లడెన శ్రీరాముడు ధర్మసమ్మత మైన మాటలు పలికినాడు. అటువంటి 

పరిసితులలో ఆలాంటి మాటలు రాముడొక్కడే పలకగలడు* “ఓ లక్ష్మణా, ధర్మము, 

అర్థము; కామము అనే నూడూకూడా ధర్మంవల్లనె లభిస్తాయి. అని లోకంలో ప్రసిద్ధి. 

ఇవన్నీ కూడా, వా స్తవానికి, ధర్మంలోనే ఉన్నాయి ..* +. లౌకికం ఐనలాభం కోసమే 

పాకులాడేవాడు నిందనీయుడు. కేవలం కామంగూర్చి ఆలోచిస్తూ ఉండడం కూడా కొసయాడ 

దగిన విషయం కాదు. అయోధ్యాకాండ, కి0వ సర్గ, 80 కోకం 

ఆ సందర్భంలోనే సీతతో అన్న మాటలు := 

'తల్లి, తండి, గురువు అనే రూపాలలో అందుబాటులో ఉన్న దై_వాన్ని విడిచి 

పెట్టి, అందుబాటులో లేని దె వాన్ని ఎవరైనా ఆరాధిస్తారా!” 

అయోధ్యకాండ. 105 వ సర్గ. 15-81 శ్లోకాలు, 

(భరతుడు చిత్రకూటం పైన ఉన్న రాముని దగ్గరికి వెళ్ళి అయోధ్యకు వచ్చా 

పట్టాభిషేకం హొందవలసిందిగా బలవంతం చేసాడు. అప్పుడు స్థిర మనస్సు_డై న రాముడు 

ఎట్టి వికారమూ చెందకుండా భరతుణ్ణి ఇలా ఓదారుసాడు * -) 

“ఎవ్వడూ కూడా తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేయలేడు. తనపై తనకు సర్వాథె 

కోరాలూ ఉన్నాయి అని అనుకోవడం “సొరబాటు. దైవం మానవుణ్ణి ఇటూ అటూ లాగుతూ 
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ఉంటుంది. పోగు చేసినదంతా చివరకి నశిస్తుంది. పైకి లేవడం అనేది వతనానికే దారి 
తీస్తుంది. కలయిక తరవాత విడిపోవడం తప్పదు. జీవించి ఉన్నవారికి ఎప్పటికైనా 
మరణం వచ్చి తీరుతుంది. బాగా పండిన పండుకు రాలిపోతామనే భయం తప్ప మరేభయ 
మూ ఉండదు; అదే విధంగా పుట్టినవాసికి మరణం వల్లనే మహాభయం. దృఢ మైన 

స్తంభాలతో కట్టిన ఇల్లు కూడా ఏ విధంగా కాల[కమంలో శిథిలం అయిపోయి కూలిపోతుందో 

ఆదే విధంగా మానవులు కూడా జరామరణాలకి లొంగిపోయి నశిస్తారు. గడిచిన రాతి 

తిరిగి రాదు, |పవాహంతో నిండిన యమున ఎడతెరిపిలేకుండా, నీటితో నిండిన సము[దం 

లోకి _పశివేస్తుంది. వేసవికాలంలో సూర్య కిరణాలు హరింపచేసినట్టుగా గడుస్తూన్న పగళ్తూ, 
రాతులూ అన్ని భూతాలనూ నశింపచేస్తున్నా యి, నువ్వు నిన్ను గూర్చి విచారించు, ఇతరు 

లను గూర్చి ఎందుకు విచారిసావు? కదలకుండా ఓక చోట కూర్చున్నా, కదులుతున్నా కూడా 

నీ ఆయుస్సు రోజురోజుకు తరిగి పోతూనే ఉంది కదా! మృత్యువు మానవుని పక్కనే 

సంచంస్తుంది, వానితో కూర్చుంటుంది; వానితో పాటుచాలా దూరం వెళ్లి మళ్లీ వానితో తిరిగి 

వస్తుంది. శరీరం అంతా ముడతలు పడింది; జుట్టు నెరిసింది. మానవుడుము సలితనంతో ఒడలి 

పోయినాడు. ఏంచేస్తేమాతం వాటిని అన్నింటినీ తనవశంలో ఉంచుకో గలుగుతాడు? సూర్యోద 

యం అయినప్పుడల్లా జనం సంతోషిస్తూ ఉంటారు; నూర్యా సమయంఅయినపుడు కూడాసంతో 

షిస్తారు. ఐతే (ప్రతీసారీ (ఉదయా స్తమయాల్సె నప్పుడల్లా) తమ ఆయుర్దాయం కీణిస్తున్నడి అనే 
విషయం, పాపం, వాళ్లు తెయునుకోలేకుండా ఉన్నారు. [కొ త బుతువు ప్రారంభం కాగానే వాళ్ళు 

ఆనందంతో గంతులు వేసారు; ఐతే ఈ బుతువులు తిరగడంతో పాటు (పాణుల 

ఆయుర్దాయం కూడా శ్నీణించిపోతూంది. మహాసము[ద మధ్యంలో రెండు కర దూలాలు 

కలుసుకోవచ్చు, ఐతే కొంత సేపట్లో అవి మళ్ళీ విడిపోతాయి. అట్లాగే భార్యలూ, కుమాళ్ళూ, 

బంధువులూ, ఐశ్వర్యమూ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి, కొన్నాళ్ళకి దూరం ఆవుతూంటాయి. 

అవి దూరం అవడంమ్మాతం తథ్యం. పుట్టిన ఏప్రాణీ కూడా ఒకేస్థితిలో ఉండడం 

అసంభవం. మరణించిన వారిని గురించి విలపించి ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు. వెడుతూన్న 

వరకులగుంపు చూసి రోడ్డుమీద నిలబడ్డ వాడు. 'నేను కూడా మీ వెనక్కాలే వస్తున్నాను, 

అని అంటాడు. తండులూ తాతలూ పోయిన మార్గం కూడా ఇటువంటిదే. ఆలాంటప్పడు, 

తప్పనిసరిగా ఆమార్గం ఆవలంబించవలసి ఉండి ఆమార్గం వెంబడే పోయిన వానిని గూర్చి, 

విచారించి ఏమి పయోజనం ? పోయిన [ప్రవాహం వెనక్కి మరల్పడం సాధ్యంకాని పని, 

అదేవిధంగా సంవత్సరాలు గడిచిపోతూ ఉంటే, పతీవాడూ తనకు లభించిన ధర్మసమ్మత 

మైన సుఖంతో సంతృ ప్రిపడాలి. నిజానికి పతీవారూ అలాంటి సుఖంకోసం [ప్రయత్నించా 

లని తెలుసుకోవాలి. 

109 వ సర్గ 2.21 శ్లోకాలు 

(తనతో నాస్తికవాదం [పారంభించిన జాబాలితో అన్న మాటలు వ) 

“బహుశా నన్ను సంతోషపెట్టడం కోసం, అధర్మమూ, అహీతమూ అయిన 

వీషయాన్ని ధర్మమూ, హితమూ అని పతిపాదిస్తూ మాటలాడినావు. నియమాలు డఉల్లం 

ఘీంచి, పాపాచారవంతుడె , మంచి నడవడిక, మంచి ఆలోచనా లేని మానవుడు 

సత్పురుషుల నుంచి మెప్పు పొందలేడు. ఏ మానవుడైనా, కులీనుడా లేక అకులీనుడా, 

లె 
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వీరుడా లేక కేవలం వీరత్వాఖి మానం మాతం కలవాడా, పవి|తుడా, అపవితుడా 

ఆనే విషయాలు వాని నడవడికే తెలుపుతుంది. అనార్యుడ నై ఉండి కూడా ఆర్యుని వేషం 

వేసుకొని, శౌచం లేకపోయినా శుచిగా కనబడుతూ, దుర్త్హక్ష ణాలు కలవాడనైనా, మంచి 

లక్షణాలున్న ట్లు కనబడుతూ,  దుశ్మీలవంతుడనై నా మంచి శీలం చాటుతూ, ధర్మం 

అనే మునుగులో లోకోపదవానికి కారణం ఐన ఆధర్మమార్గం అనుసరిస్తూ, 

నేను పభకరమైన మార్గం వదిలి నిషద్ధమైన మార్గం అవలంబిస్తే, ఈ విధంగా చెడ్డ నడ 

వడికతో లోకానికి కళంకంగా ఉన్న నన్ను. మంచిచెడ్డల వివేకం గలవాడు. చై తన్యం ఉంది 

ఆని చెప్పుకోతగ్గవాడు ఎవడైనా గౌరవిసాడా | చేసిన (ప్రతిజ్ఞ నిలుపుకోకుండా ఈవిధంగా 

(పవ ర్తించినట్రైతే నేనెవరికైనా ధర్మమార్గం గురించి బోధించగలనా ? నేను స్వర్గం సంపా 

దించగలిగేది ఎట్టు ? ఈ [ప్రపంచకం అంతా కామం మీద ఆధారపడి [ప్రవర్తిస్తూ ఉంటూంది. 

రాజులు ఏవిధంగా (పవ ర్తిస్తే పజలూ ఆ విధంగానే (ప్రవర్తిస్తారు. సత్యమూ, పరులకు 

సహాయం చేయడం అనేవి రాజుకు విధించిన, చిరకాలంనుంచీ వస్తూన్న ధర్మం. అందుచేత 

రాజ్యం సత్యస్వరూపం అయినది. వాస్తవంలో ఈ |ప్రపంచకం అంతా సత్యం మీదనే 

నిలబడి ఉంది. సత్యమే సర్వోత్తమం అయినదని బుషులూ దేవతలూ అంగీకరించి ఉన్నారు. 

సత్యం పాలించేవాడు అత్యుత్తమమైన లోకాలు చేరుతాడు.......నా తండ్రిగారికి మాట ఇచ్చి 

ఉన్న నేను లోభంవల్లగాని మోహం వల్లగాని, అజ్జానంవల్లిగాని, _భాంతివల్లగాని సత్యసేతు 

వును ఎన్నడూ భేదించను......నీచులూ, (కూరాత్ములు, దురాశాపరులూ, పాపాత్ములూ 

ఐన కొందరు రాజులు ధర్మం అని చెప్పుకుంటూ చేసే అధర్మమయమైన క్షతియ ధర్మాన 

నేను విడిచిపెడతాను......మోనం అనేది లేకుండా, మంచిచెడుగులను స్పష్టంగా తెలుసు 

కొనే వివేకంతో (శద్దావంతుడ నై సంత్భ ప్రి చెందిన పంచేందియాలతో ఈ జీవయా|త 

సాగిసాను. 

సీత అన్నమాటలు 
అయోధ్యాకాండ : 27వ సర్గ, 4.21 శ్లోకాలు 

(తనతో అడవికి రావద్దని నివారించడానికై (ప్రయత్నించిన రామునితో అన్న 
మాటలు :) 

“ఆర్యపు[తా, తం|డీ, తల్లీ, సోదరుడూ, కుమారుడూ, కోడలూ, వీరందరూ 

తమ తమ పుణ్యాలు తామే అనుభవిసారు. వారి అదృష్టం వారికి మాత్రమే చెందుతుంది. 

ఓ పురుష శేష్టా, భర భాగ్యాన్ని పంచుకొనేది భార్య ఒక్కతి మ్మాతమే 

నైనా పరంలోఐనా కూడా స్త్రీకి భ్వర్త ఒక్కడే ఉత్తమగతి: తం|డ్రిగాని, కుమారుడుగాని, 
తానుగాని, తల్రిగాని, సభీజనంగాని, కాదు. నీవు దుర్గమారణ్యానికి వెళ్ళడానికి బయలు టెలి 

పక్షలలో, నేను నీకు ముందునడుస్తూ (నా పదన్యాసముచేత) తీక్షమైన కుకాగ్రాలు (నీకోనం 
| 

మృదు వుగా ఉండేటట్లు చెస్తాను 
7 

24 69 4 ఇ మేడల శిఖరాలపైెగాని, విమానాలమీద ఆకాశ 

మార్గంలో సంచరించేటప్పుడుగాని, అన్ని పరిస్థితులలోనూ కూడా భార్యకు భర్త పాద బ్బా 
యయే ఉత్తమం ఐనది. ఓ నరోత్తమా, రాఘవా, స్వర్గంలో నివాసం లభించినా కూడా 
సీవు లేకపోయిన కైతే దానికై అంగీకరించను.” 

ఆరణ్యకాండ :-9వ సర్గ, 2.88 కోకాలు : 
౧ రా 
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(హింస వదిలిపెట్టి, తాపసవృ్రితో అరణ్యవాసం చేయవలసింది అని _పార్తిస్తూ. 
రామునితో అన్న మాటలు) : 

“సూక్ష్మమైన విధులు అవలంబించడంద్యారా ధర్మం సంపాదింపవచ్చు. కామాల 
వలన కలిగే వ్యసనాలనుండి దూరంగా ఉండకలిగేవాడు దీనిని సంపాదించకలుగుతాడు. 
సాధారణంగా మానవునికి కామంవల్ల కలిగే మూడు వ్యసనాలు సంపా పిస్తాయి, అసత్య 
వాక్యం అనేది పరమవ్యసనం. పరదారగమనమూ, కారణం లేకుండా _(కూరంగా (పవర్తించ 
డమూ, ఈ రెండూ అంతకంటే చెడ్డవెన వ్యసనాలు, ఓ రాఘవా! ఆసత్య వాక్యం అనేది 
నీలో ఎన్నడూ లేదు, ఉండబోదు. ధర్మనాశానికి హేతువైన పరస్త్రీ అభిలాష అనేది నీకు 
ఉండడం సర్వధా అసంభవం. ఇది నీకు ఇప్పుడు లేదు, ఇదివరకెన్నడూ ఉండేది కాదు, 
సీ మనస్సులో ఎక్కడా దీనికి చోటులేదు. ఓ మహారాజకుమారా | నీవు ఎల్లి పుడూ 
స్వభార్యామా[త నిరతుడవు, సత్యనంధుడవు, ధర్మాత్ముడవు, వీతృవాక్య పరిపాలకుడవు,.. 
ఖుతే మోహంవల్ర అకారణంగా పరులకు [దోహం చేయుట అనే మూడవదైన ఘోర వ్యసనం 
నీకిప్పుడు [పా ప్తించింది! ఓమహావీరా, దండకాటవిలో నివసించే మునులను రక్షించడానికే 
యుద్ధంలో రాక్షసులను సంహరిస్తానని నీవు (పకిజ్ఞ చేసినావు, ఇందుకోసమే ధనుర్భాణాలు 
దరించి తమ్మునితో దండకారణ్యం (పవెశించినావు. . .ఓ వీరుడా, సివు దండకారణ్యంలో కి 

[పవేశించడం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకు కారణం ఏమిటో చెపుతున్నాను విను. క్షతియు 

లకు ధనుస్ఫూ, ఆగ్నికి కకైలూ, దగ్గరగా ఉన్న కైతే తేజోబలాలు వృద్ధిపొందుతాయి 020 

ఆగ్ని సంబంధం మోస్తరుగానే ఆయుధసంబంధం కూడా (అపాయానికి మూలం), సీవిష 

యంలో నాకుండే (పేమ, గౌరవమూ వీటిని పురస్కరించుకొని నేను నీకీ విషయం జ్ఞాపకం 
చేస్తున్నాను గాని బోధించడం లేదు, ధనుర్ధరుడవైన సీవు దండకారణ్యంలో ఉన్న రాక్షసు 

లను కారణంలేకుండా చంపడానికి అభిలషించరాదు. ఓ వీరుడా, ఏ తప్పులేనివాళ్ళను 

చంపడం నాకు ఇష్టంలేదు. అరణ్యంలో నివసించే ధనుర్ధరులెన త్ష్మతియులకు ధనుస్సువల్ల 

[ప్రయోజనం ఓక్క టి, ఆది దుఃభితులను రక్షించడం. ఆయుధా లెక్కుడః అరణ్యం ఎక్కడ? 

హింస ఎక్కడ? తపస్సు ఎక్కడ? ఇవి పరస్పర విరుద్ధమెనవి. మనం దేశానికి అనుగుణ 
మైన విధంగా [ప్రవ ర్రిధాం. ఆయుధాలు పట్టడంచేత బుద్ధి కలుషం జౌతుంది. , .పరిశుద్ధమైన 
మనస్సు కలవాడవై, ఓ సౌమ్యుడా, తపోవనంలో తపస్సు చెయ్యి.నీకు అన్నీ తెలుసు, వాస 

వానికి ఈ మూడు లోకాలలోనూ నీకు తెలియనిది లేదు”. 

సుందరకాండ - 21 వ సర్గ 8-11 శ్లోకాలు. 

(తనను చేరవలసిందిగా కోరిన రావణాసురునితో అన్న మాటలు !-) 

“నీమనస్సు నానుంచి మరల్చుకొని నీవాళ్ళమీద నిలుపుకో. పాపాత్ముడు సిద్ధి 
కావాలని కోరుకున్నట్లు నువ్వు నన్ను కోరడం మంచిది కాదు. పత్మివతనూ, ఉత్తమ కులం 

ap) 

చేరినదాననూ, పుణ్య వంశంలో పుట్టిన దాననూ ఐన నేను నింద్భమైన అఆకార్యం చెయ్యను, 

నేను సీకు భార్య కాజాలను, నేను పరభార్యను. ధర్మం బాగా పాలించుము. సత్పురుషుల 

ఆచారం అవలంబించుము. ఓ నిశాచరుడా నీకు నీ భార్యలు ఎట్లో ఇతరులకు కూడా వారి 

భార్యలు ఆ విధంగా రక్షించుకో తగిన వారే. నిన్నే ఉపమగా చేసికొని నీవు నీభార్యలతో 

ఆనందించుము. తమ భార్యలతో సంతృప్తి పడక, చపలుల్రై, చపలేం్యదియులుగా ఉన్న 



శిర సంస్కృతము 

నీచబుద్ధి కలవారు పరభార్యల పఠాభవానికి గురి అవుతారు. ఇక్కడ ఎవ్వరూ మంచివారులేరా? 

ఉన్నా కూడా వారి మాట నువ్వు వినడం లేదా? ఎందుచేతనంటే సదాచారకూన్యమెైన నీ బుద్ధి 

విపరీతంగా (పవరిసున్న ది. 442౭40040480౪ ఇం[దియ నిగహం లేక చెడుమార్గం పట్టిన 

వాడు రాజుగా ఉండడంతో సమృద్ధాలై న రాష్ట్రాలు, నగరాలూ కూడా నశించిపోతూ 

ఉంటాయి. 

యుద్ధకాండ : 116 వ సర్గ 87-48 శ్లోకాలు. 

(రావణుని ఆజ్ఞ పకారం తనను (సీతను) రక్షిస్తూ బాధించిన రాక్షస స్త్రీలను 

గంహరిస్తానని పలికిన హనుమంతునితో అన్నమాటలు: ) 

ఓ హనుమంతుడా, రాజభ కికి వశులై పరాజ్ఞ ప్రకారం పవ రించే సేవకురాళ్లను 

గూర్చి ఎవరైనా కోపీస్తారా?...... ఈ రాక్షస స్రీలు రావణుని ఆజ్ఞపకారం నన్ను భయ 

పెట్టినారు. ఇప్పుడు రావణాసురుడు సంహరింపబడినాడు కనక ఇటుపైన భయ పెట్టరు “0084 

ఆర్యుడెనవాడు, పాపాత్యులెనా, పుణ్యాత్ములె నా, వధచేయడానికి తగిన వారైనా, ఇతరుల 

వీషయంలో కారుణ్యం చూపాలి, అపరాధం చెయ్యని వాడంటూ ఉండడు కదా!” 

161 వ సర్గ 95-10! శ్లోకాలు. 

రామరాజ్యం ! 

రాముడు రాజ్యం చేస్తూండగా విధవలు ఎన్నడూ ఏడవలేదు. సర్పభయం కొసి 

వ్యాధి భయం కాని లేదు, లోకంలో ఎక్కడా దొంగలు ఉండేవారు కాదు. ఎవరికీ ఆపదలు 

కలుగ లేదు. పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడూ చిన్న వాళ్ళకి [పేతకార్యాలు చేయలేదు. అంతా ఆనంద 

మయంగా ఉండేది. (పతీ ఒక్కడూ ధర్మపరుడై ఉండేవాడు. [ప్రజలు రాముణ్ణి గూర్చే ఆలో 

చిస్తూ ఎన్నడూ ఒకరినొకరు హింసించుకోలేదు. దుఃఖవ్యాధి నిర్ముక్తులె చాలాకాలం జీవించే 

వారు. “రాముడు, రాముడు, రాముడు”, ఆంటూ ఎప్పుడు చూసినా రాముణ్ణి గురించే 

మాట్లాడుకొనేవారు. (పపంచం అంతా రామమయం అయిపోయింది, వృషాలు బాగా వృడ్డి 

పొంది అన్ని కాలాల్లోనూ కూడా పుష్పాలూ, ఫలాలూ సమృద్ధిగా ఇచ్చేవి సకాలంలో 

వర్షాలు ఉండేవి. అన్ని జాతుల వాళ్లూ వాళ్ళవాళ్ళ ధర్మాలతో సంతృ ప్రి పడుతూ దురాశ 

లేకుండా ఉండేవారు. 

మవాోధార తము 

వనపర్వం. 818 వ ఆధ్యాయంి. యక్ష [పశ్నలు 

పాండవులు వనవాసం చేస్తూండగా యుధిష్టిరునికీ అతనిని పరీక్ష చేయడం కోనం 

కొంగ రూపంలో వచ్చిన యమధర్మరాజుకీ మధ్య ఒక సంభాషణ జరిగింది. ఈ ఘట్టం 

మహాభారతంలోని వనపర్యంలో అత్యుత్తమం ఐన ఘట్టం అని చెప్పవచ్చు. యయనికీ 

యుధిష్టిరుడికీ మధ్య (పశ్నో త్తరాలు ఈ (కిందివిధంగా జరిగినాయి. 

“భూమికం టే గొప్పది ఏది? ఆకాశం కంటే ఎత్రెనది ఏది ?” 

“భూమి కండేగొప్పది తల్లి. ఆకాశంకంటే ఎత్తెనవాడు తండి.” 
చినన anes 

1, మహాత్మాగాంధీ కోరిన ఆదర రాజ్యం ఇదే, 



నంకలనం-మవోభారతము 

“ధర్మం అంటే ఓక్క మాటలో ఏమని చెప్పాలి? కీ రిఅంటే ఓఒకగ్గావ 

ఏమని చెప్పాలి ? స్వర్గానికి సాధనాన్ని ఒక్కమాటలో ఏమని చెప్పాలి? సుఖం 

ఒక్కమాటలో ఏమని చెప్పాలి 2 

ఎవరి ధర్మం వారు నిర్వ ర్రించే నేర్పే, ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, 

సాధనం, ఒక్కా మాటలో చెప్పాలంటే దానమే కీరి, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే స 

సాధనమైనది సత్యమే. సుఖం అనగా, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే. మంచి శీలమే.” 

““ఐళ్వార్యాలలో కెల్తా గొప్ప ఐశ్వర్యం ఏది ?” 

“పాండిత్యం,” 

“గొప్ప లాభం ఏదీ?” 

“ఆరోగ్యం.” 

“అత్యుతమైన సుఖం ఏది?” 

“సంతృప్తి.” 

“ఈ [పపంచంలో ధర్మాలలో కెల్హా గొప్ప ధర్మం ఏది 8 

“అపకారం చేయకుండా ఉండడం.” 

“దేనిని న్మిగహిస్తే దుఃఖాలు లేకుండా ఉంటాయి ?” 

“మనస్సును” 

“ఎవరితో స్నేవాం శీణించకుండా ఉంటుంది ?” 

“సత్సురుమలతో” 

దేన్ని వదిలివేయడం చేత మానవుడు ఇతరులకు ఇమడు జొతాడు 1” 

“గర్వం.” 

“ఏది విడిచిపెట్టడంచేత మానవుడు ధనవంతుడు బాతాడు ?'' 
“కామం.” 

“ఏది విడిచిపెట్టడంచేత నుఖవంతుడౌతాడు ?” 
“లోభం.” 

“తపస్సు అంటే ఏది?” 

“ఎవరి ధర్మం వారు చేయడమే తపస్సు.” 

“దమం అంతె ఏది?” 

“మనో నిగవాం ” 

“ఓర్పు అంటే ఏమిటి 2” 
“సుఖదుఃఖాలు, లాభనష్టాలు మొదలైన ద్యందాలు సహించడం. 

“సిగ్గు అంటే ఏమిటి?” 

“చెడ్డ కార్యాలనుంచి దూరంగా ఉండడమే సిగ్గు" 

““ఆర్హవం అంటే ఏమిటి ?” 

“సమచిత్తంతో ఉండడమే ఆర్జవం, " 

“జయింపరాని శృత్తువు ఎవరు ?” 

“కోపం,” | 
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“ అంతంలేని రోగం ఏది?” 

“దురాశ. 

“సాధువు ఎవరు ?" 

“సర్యభూతాల హితం కోరేవాడు”. 

“అసాధువు ఎవరు ౩?” 

“దయలేని వాడు" 

“అత్యుత్తమం ఐన స్నానం ఏది 1” 

“మనో మాలిన్యం అంతా పోగొట్టుకోవడం.” 

“దానం ఏది ** 

“ పాణాలు రక్షించడం” 

“ పపంచకంలో ఆశ్చర్య కరమైన విషయం ఏది ఇ” 

“పతీరోజూ ఎంతోమంది [ప్రాణులు యముని ఇంటికి వెడుతూనే ఉన్నారు. ఐతే 

మిగిలిన వాళ్ళందరూ తాము ఇల్లాగే ఉండిపోతామని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇంతకంటే 

పరమాళ్చర్యం ఏముంది 2? 

“ఈ [పపంచకంలో విశేషాలు ఏమిటి ?” 

మహా మోహం అనే ఈ బాణలిలో, సూర్యుడు అనే ఆగ్ని తోటీ, రాతింబివళ్ళు 

అనే కటైలతోటీ, కాలుడు ఈ భూతాలన్నింటినీ, మాసాలు బుతువులూ అనే గరిచెతో 

దట్సీస్తూ, వండుతున్నాడు. ఇవే విశేషాలు.” 

ఊద్యోగ పర్వం, శీకి-89, 89-40 

విదుర నీతి 

లకీ వ అధ్యాయం, 
బుద్ధిమంతుడు 

ఆత్మజ్ఞానమూ, వయత్నమూ, ఓర్చు, ధర్మనిష్టా కలిగి ఆర్థండంచి తొలగిపోని 
వాడే పండితుడు, _పళసమై నవాటిని సేవిస్తాడు, నిండితమైనవాటిని సేవించడు. నాస్తికుడు 
కాకుండా గ్రద్ధావంతుడై ఉంటాడు. ఇదే పండిత లక్షణం. కోపమూ, హర్షమూ, గర్వ్యమూ, 

సిగ్గు, మొరటుతనమూ, నేనే గొప్పవాడననే అహంకారమూ, ఇవి ఎవనినై తే అర్థంనుంచి 
దూరం చేయవో ఆతడే పండితుడు. ఎవనిపనిగాని. ఆలోచనగాని, ఆలోచించి నిర్ణయించిన 

విషయంగాని, ఇతరులెవరూ తెలుసుకోలేరో, ఆతడు సాధించి పూర్తిచేసిన పని మ్మాతమె 
తెలుసుకోగలుగుతారో, ఆతడే పండితుడు. శీతం కాని, ఉష్ణం కాని, భయం కాని, (పేమకొని, 
సమృద్ధికాని, దారి ద్యం కాని, ఎవని పనులకు విఘ్నం కలిగించలేవో ఆతడే పండితుడు. 

నలువె పులా [పసరించే శ క్రిగల ఎవని బుద్ధి ధర్మారాలు రెండింటినీ అనుసరిస్తుందో, ఎవడు 

కామంనుండి అర్థం సం|గహించడం కోసం కోరుతాడో అతడు పండితుడని చెపుతారు. 

బుద్ధిమంతు లెన మానవులు తమ శ కి లోబడిన పనులు మాతమే చేయడం కోసం [పయ 

త్నిసారు. శకి వంచన లేకుండా చేస్తారు, దేని విషయంలోనూ కూడా చిన్న చూపుతో 

చూడరు, విషయాలు తొందరగా తెలుసుకుంటారు, చాలాసేపు వింటారు ఏ విషయమైనా 

పూరిగా ఆర్థం చేసుకొని మా|తమే దానికోసమై (ప్రయత్నిస్తారు, కాని కామంచేత (పయ 
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త్నించరు. ఇతరులు ఆడకుండా తన మాటలు వ్యర్థం చేయడు. ఇది పండితుని [ప్రధాన 

లక్షణం. పండితు లైనవాళ్లు అందరానిదానికోసం ఆశపడరు. దానిని గూర్చి విచారించరు. 

అపదలలో మోహం చెందరు. ఏ పనైనా బాగా నిర్ణయం చేసుకొన్న తరవాతే పారంభిస్తారు. 

మధ్యలో ముందువెనుకలాడరు. కాలం వ్యర్థం చెయ్యరు. ఎల్లప్పుడూ తమ మనను వశంలో 

ఉంచుకుంటారు, వాళ్ళే పండితులు,..... ఎవని బుద్ధి కాసా9భ్యాసాలు పరసృ్పరమూ సహాయ 

కారులుగా ఉంటాయో, ఎవడు (తన విద్యాబుద్దులచేత) పెద్దలు చూపిన సదాచారం వ్యతి 

రేకించడో అతడే పండితుడనే పేరు పొందగలుగుతాడు. 

మూఢుడు 
చదువులేకపోయినా గర్భం కలవాడు, ధనం లేకపోయినా పెద్ద ఎత్తులు వేసే 

వాడు, పనిచేయకుండా ఫలితం సాధించాలని కోరేవాడూ మూఢుడని పెద్దలు చెపుతారు. 

తనపని వదులుకొని ఇతరుల పనికోసం _పయత్నించెవాడు, మి|తుల కార్యాల విషయంలో అస 

త్యంగా (వవర్తించేవాడూ మూఢుడని చెప్పుతారు. తనమీద ఇష్టంలేనివారితో స్నేహం కోరే 
వాడు, ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళని విడిచి పెట్టవాడు, బలవంతునితో పగ సాధించడం కోసం పయ 

త్సించేవాడు మూఢుడని చెపుతారు. మితుడు కాని వానితో మైతిచేసేవాడు, నిజమైన 

మి(తుడు కానివానితో మెతి చేసేవాడు, నిజమైన మితుని ద్వేషించి హింసించేవాడు, చెడ్డ 

పని చేయడానికి పూనుకొనేవాడు, మూఢుడని చెపుతారు. పనులు చేయడంలో జాప్యం చేసే 

వాడు, ఆడుగడుగునా శంకించేవాడు, తొందరగా చేయవలసిన పనుల విషయంలో ఆలస్యం 

చేసేవాడు మూఢుడని చెపుతారు. పిలవకుండా ప వేశించేవాడు, అడగకపోయినా ఎక్కువగా 

మాటలాడే వాడు, విశ్వాసం లేనివారిని విశ్యసించేవాడు, నరాధము డ్రైన మూఢుడని చెపుతారు, 

తాను తపుపని చేస్తూ ఆ పనే చేస్తున్న ఇతరులను నిందించేవాడు, సామర్థ్యం లేకపోయినా 

కోపగించే వాడు మూఢుడని చెపుతారు. తన శ క్రి తెలుసుకోకుండా ధర్మార్థాలకి విరుద్ధమూ, 

అలభ్యమూ, ఆయిన వస్తువును ఏ [పయ్నతమూ చేయకుండానే సంపాదించాలని కోరేవాడు 

మూఢుడని చెపుతారు. ఉపదేళార్హత లేనివానికి ఉపదేశించేవాడు, శూన్యోపాసన చేసేవాడు, 

లోభిని సేవించేవాడు మూఢుడని చెపుతారు. 

తనమీద అధార పడ్డ వాళ్లకి పెట్టకుండా మృష్టాన్నం భుజిస్తూ, వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా 

మంచి వస్తా9లు ధరించే వాడికంటే కూరుడెవడై నా ఉన్నాడా ? 

ఒకడు చేసిన చెడ్డపని ఫలితం |పజలందరూ అనుభవించవలసివస్తుంది. ఐతే 

వాళ్లందరూ చివరికి తప్పించుకోవచ్చు కాని, పాపం మ్మాతం చేసినవానికి మాత మే 

చెందుతుంది. 

ధానుష్కుడు వేసిన బాణం ఏ ఒకరి నెనా చంపవచ్చు, మానవచ్చు. బుద్ధిమంతుడు 

పన్నిన పన్నాగం మా, (తం రాజుతో సవి రాష్ట్రం ఆంతనీ నాశం చేయవచ్చు. "సముద్రం 

దాటడానికి ఓడ ఒక్కతే ఏ కైక సాధనం ఐనట్టు స్వర్గం అధిరోహించడానికి ఉపయోగించే 

సోపానమార్గం సత్యం ఒక్కటే గాని మరేదీ కాదు. 

ద్వయం 

ఏమా[తమూ పరుషంగా మాటలాడకుండడం, అయోగ్యుని సత్కరించకుండా 

ఊండడం-ఈ రెండింటి చేతనే మానవుడు ఈ లోకంలో (ప్రకాశిస్తాడు. ధనం లేకపోయినా 
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కోరికలు కలిగి ఉండడం, సామర్థ్యం లేకపోయినా కోపగించడం ఈ రెండూ శరీరాన్ని 

శుష్మింపచే సే తీక్షణమైన కంటకాలు. 

తయం 

పరధనం అపహరించడమూ, పరదార సంబంధమూ, మి|తపరిత్యాగమూ, ఈ 
మూడూ నాళానికి దారితీసే దోషాలు. భక్పుణ్ణి, సేవచేస్తున్న వానినీ, ‘నేను నీవాడను” అని 

పలికే వానినీ-ఈ విధంగా శరణుజొచ్చిన ముగ్గురినీ తాను ఎన్ని కష్టాలలో ఉన్నా మానవుడు 
విడిచి పెట్టకూడదు. 

చతుష్టయం 

మహాబలవంతుడె న రొజు తెలివిగలవాడై తే ఈ నాల్గింటిని విడిచి పెట్టాలి- అల్ప 

బుద్ధి కలవాళ్లతో ఆలోచన చేయకూడదు, చాలా సమయం తీసుకొనే వాళ్ళతోటీ, తొందర 

పాటు కలవాళ్ళ్లతోటి, ముఖస్తుతి చేసే వాళ్ళతోటీ కూడా ఆలోచన చేయకూడదు. 

పంచకం 

తండి, తల్ది, అగ్ని, ఆత్మ (తాను), గురువు అనే ఈ ఐదు అగ్నులనూ మాన 

వుడు జాగర్తగా పూజించాలి, 

ఐదు ఇం[దియాలు కల మానవునికి ఏ ఒక్క. ఇం దియం చిల్లుపడినా కూడా”, 

(చిల్లుపడిన) నీళ్ళు నింపిన తోలుతి త్తినుంచి నీరు కారిపోయినట్టుగా; ఆ ఇంద్రియాల గుండా 
వాని బుద్ది కారిపోతుంది. 

ష టైం 

సత్యమూ, దానమూ, మందగొండి తనం లేకుండడం, అసూయ లేకుండడం, 

ఓర్పు, ధైర్యము-ఈ ఆరు గుణాలూ మానవుడెన్నడూ విడిచి పెట్టకూడదు. 

ధనం (రాబడి), ఎల్టిప్పుడూ ఆరోగ్యము, (పియమైనది, | పీయంగా మాటలాడేది 

ఐన భార్య, చెప్పిన మాటవినే కుమారుడు, ధనం గంపాడించి పెట విద్య ఈ ఆరూ మానవు 

లకు సుకాలు. 

ఈ అరుగురూ తమకు పూర్వం ఉపకారం చేసిన వారిని తవ్పకుండా చిన్నచూపు 
చూసారు. చదువు నేర్చిన శిష్యులు గురువునూ, వివాహం అయినవారు తల్లిస, కామం తీరిన 
వారు న్త్రీని, పని పూర్రిఅయినవారు ఆ పనిలో సహాయం చేసినవారిని, "నరు దాటినవారు 
నావనూ, జబ్బుపడ్డ వాళ్ళు (జబ్బుతగ్గిన తరవాత) వెద్యుజ్లీ (మరచిపోతారు). 

ఈర్ష్య కలవాడు, ఎక్కువ జాలికలవాడు, సంతృప్తి లేనివాడు, ముక్కో వీ, 

నిత్యశంకితుడు, పరుల భాగ్యం మీద ఆధారపడ్డవాడు -ఈ ఆరుగురూ నిత్యదుఃభితులుగా 

ఉంటారు. 

సప్తకం 

స్రీలు, జూదము, వేట, పానము, పరుష వాక్యము, దండ పారువ్యము, పరధన్న 
హరణము-వ్యసనానికి దారితీసే ఈ ఏడు దోషాలూ మానవుడు విడిచిపె పెట్టాలి. ఈ దోషాల్లు 
ఉంటే బాగ నిలదొక్కుకొని ఉన్న రాజులు కూడా నళించిపోతారు, 
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అషకం 
టు 

బుద్ధి, బలము, ఆభీజాత ము, ఇందియ న్నిగహము, విద్య, పరాాకమము, మితభాషి 

తరము, యిథాళ క్రీగా దానం చేయడం, కృతజ్ఞత్యము-ఈ ఎనిమిది గుణాలూ పురుషుణ్ణి 
పకాళవంతుని చేసాయి. 

నవకం 

ఇది తొమ్మిది గుమ్మాల ఇల్లు. దీనిలో మూడు స్తంభాలూ, ఐదుగురు సాక్షులూ 

ఉన్నారు. దీనిని గూర్చి బాగా తెలిసిన ఒక అధిపతి దీనిలో నివసిస్తున్నాడు. ఈ విషయం 

తెలుసుకొన్న వాడే గొప్ప బుషి, (తొమ్మిది గుమ్మాలనగా శరీరంలో ఉన్న తొమ్మది 

రం[ ధాలు. వాత, విత్త, కపాలనే మూడూ మూడు స్తంభాలు. బదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదుగురు 

సాక్షులు. ఈ నివాసాన్ని గూర్చి బాగా తెలిసిన అధిపతి అనగా జీవుడు.) 

దశకం 

మత్తెక్కి.నవాడు, సావధానంగా లేనివాడు, పిచ్చిఎత్తినవాడు, ఆఅలిసిపోయినవాడు, 

కోపగించినవాడు, ఆకలిగొన్నవాడు, తొందరపాటులో ఉన్నవాడు, లుబ్బుడు, భయం చెందిన 

వాడు, కాముకుడు- ఈ పదిమందీ ధర్మం తెలుసుకోలేరు. అందుచేత పండితుడ్డై నవాడు ఈ 
అవస్థలకు లొంగిపోకూడదు. 

లీ& వ అధ్యాయం 

మోసంతో కూడేవి, చెడ్డ ఉపాయంతో సాధించతగినవీ ఆయినపనుల 

విషయంలో ఫలం లభించినా కూడా మనస్సు [పవర్తింపచేయకు. మంచి ఉపాయాలు 

(ప్రయోగించి బాగా చేసిన పని ఏ కారణంచేతనై నా ఫలించకపోయినా కూడా బుద్ధిమంతుడు 

విచారించవలసిన పనిలేదు. ఒక కార్యానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలూ, దానివల్ల కలిగే 

పరిణామాలూ, తనకుగల సాధన సామ।గీ- వీటినన్నింటినీ జాగ ర్రగా ఆలోచించుకొని 

బుద్ధిమంతుడు పవ ర్తించాలి, లేదా విరమించాలి, 

ఏది సులభంగా [మింగుడు పడుతుందో, |మింగుడుపడిన తరవాత జీర్ణం ఆవు 

తుందో, బీర్జంఅయిన తరవాత హితకరంగా ఉంటుందో ఆల్లాటి దానినే అభివృద్ధి కోరేవాడు 

భక్షించాలి, పక్యంకాని పచ్చికాయలు కో సేవాడు, ఆ కాయల రసమా అనుభవించలేడు, ఆ 

చెట్టు విత్తనం పాడుచేస్తున్నా డు. తుమ్మెద పుష్పాలకేమీ నొప్పి కలగకుండా వాటిలోంచి 

తేనె తీసుకొంటుంది. ఆదే విధంగా మానవులకు బాధ కలగకుండా వాళ్ల దగ్గర 

నుంచి ధనం సేకరించాలి. ఉద్యానంలోని మాలాకారుడులాగ ఒకొక్క. పువ్వే ఏరాలి గాని 

బొగ్గు తయారు చేసేవాడులాగా మొదలంటా నరికి వేయకూడదు. 

సత్యం ధర్మాన్ని రత్షిస్తుంది. ఏకాాగత విద్యను రక్షిస్తుంది. అభ్యంగన స్నానం 

రూపాన్ని రక్షిస్తుంది. సచ్చరిత కులాన్ని రక్షిస్తుంది. 

విద్య, ధనము, ఆభిజాత్యము, ఇవి దుష్టునికి మద హేతువులు. ఇవే సత్పురుషుని 

విషయంలో ఆత్మనిగహానికి ఉపకరిస్తాయి. 
మంచి వస్తా9లు ధరించినవాడు సభను జయిసాడు. గోవులు కలవాడు మధుర భ కాల 

కోసం ఆశను జయిస్తాడు. వాహనం కలవాడు మార్గాన్ని జయిస్తాడు; శీలవంతుడు అంతన్లూ 

జయిస్తాడు, | 
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దర్శిదులు ఎప్పుడు కూడ మిక్కిలి సంపన్నమైన (రుచి గల) అన్నమే తింటారు. 
ఆకలి రుచిని పుట్టిస్తుంది. ఆది ధనవంతులకు లభించేది కాదు. 

ఉద్యోగం ఉండ దేమోనని సామాన్యులు భయపడుతూ ఉంటారు. మధ్యరకం వాళ్ళు 

మరణం నుండి భయపడుతూంటారు, 

మానవుడికి తన శరీరమే రథం, బుద్ధి సారథి; ఇందయాలు గుర్రాలు, వాటిని 

వశంలో ఉంచుకొన్నట్టయితే మంచిగు. రాల “సహాయంతో రథీకుడు వెళ్లినట్లుగా ఆతడు 

సుఖంగాను (పయాణించేయకలుగుతాడు. ఉత్తములై తే అవమానంనుంచి మాత్రమే 

ఎక్కువగా భయపడతారు. 

నంతట తానే మనస్సును జయించిన వానికి ఆ మనస్సు బంధువుగా ఉంటుంది. 

నిగహించిన మనస్సు బంధువు, న్మిగహించలేకపోతే ఆ మనసే నృ శ|తువు జొతుంది. 

వాక్సంయమం అనేది చాలా కష్టమైన పని, ఎక్కువగా మాటలాడుతూ అది 

ఆర్ధ వంతంగాను విచితంగాను ఉండేటట్లు చూడడం అశక్యం., బాగా మాటలాడినమాట ఎన్నో 

విధాలయిన కల్యాణం చేకూరుస్తుంది అదే చెడ్డగా [ప్రయోగిస్తే అనర్భానికి దారి తీస్తుంది. 

బాణం గుచ్చుకొని ఏర్పడిన గాయం మానిపోతుంది. గొడ్డలితో నరికేసిన ఆడవి మళ్ళీ పెరుగు 

తుంది. సహింపరాని చెడ్డమాటలచే ఏర్పడిన గాయం మాతం ఎన్నటికీ మానదు. వంకర 
ములికి గల నారాజ బాణా లైనా శరీరం నుంచి పెకి లాగివేయవచ్చుగాని వాక్శల్యాన్ని లాగి 

వేయటం కష్టం. ఎందుచేతనంటే -- అదిహృదయంలో (గుచ్చుకొని ఉంటుంది. మాటలు 

బాణాలవలె నోటినుంచి బయటకు వనూఉంటాయి, అవి తగిలినవాడు రాతింబగళ్లు బాధ 

పడుతూ ఉంటాడు. ఆవి సరిగ్గా ఇతరుల మర్మస్థానం లోనే గుచ్చుకొంటాయి. పండితు 

డెన్నడు వీటిని ఇతరుల విషయంలో పయోగించ కూడదు. దేవతలు ఎవణ్ణిఅణగ (దొక్కాలని 
అనుకుంటారో వారి బుద్ధిని తీసివేస్తారు. దానితో వాడు అన్నింటిని వకంగానే చూస్తాడు. 

వీర్ వ అధ్యాయం 

దేవతలు పపవుల కాపరిలాగ చేతులో కర తీసుకొని రక్షించరు. తాము రక్షించాలను 
కున్న వారికి సద్భుద్ధి 'పసాదిసారు. 

పెద్దలు లేని సభ సభకాదు, ధర్మం బోధించని పెద్దలు పెద్దలు కారు: సత్యం లేని 

ధర్మం ధర్మం కాదు. మోసంతో కూడిన సత్యం సత్యం కాదు. 

రాతి సుఖంగా గడపడానికి వీలు కలిగించే పని పగలు చేసుకోవాలి. వర్షాకాలం 
నాలుగు మాసాలు సుఖంగా ఉండే విధంగా మిగిలిన ఎనిమిది మాసాలు పనిచేసుకోవాలి. 
ముసలి తనంలో సుఖంగా ఉండటానికి వీలుండేటట్టుగా పూర్వ వయస్సులో [పవ ర్తించాలి. 

పర లోకంలో సుఖం కలిగేటట్లుగా ఇహలోకంలో వ్యవహరించాలి. శూరుడు, చదువుకొన్న 

వాడు, ఎట్టాసేవచేయాలో తెలిసినవాడు- వీళ్ళు ముగ్గురూ భూమి మీద బంగారం పంట పండి 

సారు. 

ఏ6 వ అధ్యాయం 

మాటలాడటం కంటి మౌనంగా ఉండటం మంచిది, మాటలాడ వలసి వసే సత్యం 
మాటలాడడం ఉత్త మం, అంతకంటే ఉత్త మం (పియఆగా మాటలాడడం. ధర్మయక్త ౦గ” 
తూటలాడడం ఇంకా ఉత, మం - 
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కోపగిస్తాడేమో అని భయపడవలసిన వాడు కాని, భయపడుతూ ఉపచారాలు చేయ 

వలసిన వాడు కాని మీతుడు కాదు. తండి విషయంలో వలే ఎవని విషయంలో పూరి విశ్వాసం 

ఉంటుందో అతడే మ్నితుడు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ పరిచితులు. మితుల వల్ల సత్కారాలు, 

ఉపకారాలు పొందికూ డా వారికి ఏ మా|తమూ సహాయకారులుగా ఉండని కృతఘుుల 

మృతశరీరాన్ని నక్కలు కూడా ముట్టుకోవు. 

వ90వ అధ్యాయం 

సమయానుగుణం కాకుండా మాటలాడే బృహస్పతిని కూడా ఊపేశ్షించి అవ 

మానిసారు. 
ఒకడు దానంచేత [పియుడౌతాడు; మరొకడు పియవాక్యంచేత పీయుడౌొతాడు, 

మరొకడు నమ్మకం కుదరడంచేత |పియుడౌతాడు. (పీయుడై నవాడు ఎల్లాగెనా _పియుడే, 
తనకు ఏది (పతికూల మో ఆది ఇతరుల విషయంలో కూడా చేయకూడదు 

సంకేపంగా చెప్పాలంటే ఇదే ధర్మం. దీనికి విరుద్ధంగా జరిగే పని అంతా కేవలం స్వ 

భాపేక్ష చేతనే. 

ఎక్కువ శ్రమపడి గాని, అధర్మ మార్గం అవలంబించిగాని, శ|తువుకు లొంగి 

పోయిగాని, సాధించవలసిన పనుల విషయంలో మనస్సు (ప్రవ ర్తింపచేయకు. 

40 వ అధ్యాయం 

ఆత్మయే పవి|త మెనది. సత్యమే ఉదకం, ధృతియే తీరం. దయయే తరంగాలు. 

దీనిలో స్నానం చేసిన పుణ్యాత్ముడు పవ్శితం కొతాడు,. ఎందుచేతనంటే ఈ ఆత్మ ఎల్ల 

ప్రుడూ పుణ్యమైనదే, లోభం లేనిదే. 

(ఫీష్మో పదేశాలు) శాంత్యనుకానన పర్వాలు 

5ఠ వ ఆధ్యాయం, 15, 49, 44, 45 శ్లోకాలు 

దై వము, పురుషకారము అనే ఈ రెండూ సాధారణ కారణాలు, ఈ రెండింటి 

లోనూ పురుషకారం బాలా (ప్రధానం ఐనదని తలుస్తాను, దైవం ఎలాగైనా ఒక నిశ్చితరూపం 

లోనే ఉంటుంది కదా, (దైవం గురించే ఆలోచించే వాడు విక్షుబ్ద్ధ చితం కలవాడు అవుతాడు). 

రాజు గర్భిణీ స్రీ వలె (పవర్తించాలి...గర్భిణీ స్రీ తన మనస్సుకు ఇష్టమైన 

వస్తువులు వదిలిపెట్టి గర్భస్థ శికవుకు హితమైన వస్తువులే భుజిస్తుంది. అదే విధంగా రాజు 

కూడా తనకు ఇష్టమెన విషయాలు వదిలిపెట్టి (ప్రజలకు ఏది హితమో దానినే చేయాలి. 

66 వ అధ్యాయం. 87 శ్లోకం 
ధర్మంపె నిలచినదీ, సత్త్వ్వమనే వీర్యం కలదీ, ధర్మపరిపాలనమనే [తాడు కలదీ, 

త్యాగమనే వాయువు మార్గంలో నడిచేదీ, అయిన నావ ఒకటి ఉన్నది. ఆది (వానిని) తరింప 

చేసుంది. 

7 వ అధ్యాయం. 94 వ క్లోకం 
_ అభయం ఇచ్చిన. వానికి - గొప్పఫలం లభిస్తుంది, పాణదానంతో సమానమైన 

ధానం మూడు లోకాలలోనూ కూడా లేదు కదా!. 
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78 వ అధ్యాయం. 24, 25 శ్లోకాలు 

ఇహలోకంలో భూమి మంచివారిని చెడ్డ వారినీ కూడా ధరిస్తుంది. సూగ్యుడు 

మంచివారికి చెడ్డవారికీ కూడా వేడి ఇస్తాడు, గాలి మంచివారికీ చెడ్డవారికీ కూడా వీచుతుంది. 
ఉదకం మంచివారిని చెడ్డవారినీ కూడా వవి|తం చేస్తుంది (తృ ప్రిపరుస్తులది). ఐతే ఈ 

విధంగా జరిగేది ఈ లోకంలోనే. పరలోకంలో ఈ విధంగా ఉండదు. పుణ్యాత్ముల 

పాపాత్ములకీ గల భేదం మరణించిన తరవాత పరలోకంలో తెలుస్తుంది. 

79 వ అధ్యాయం, 18, ల! శోకాలు వ 

అహింస, సత్య వాక్యము, [కూరంగా పవ ర్రించకుండడం, ఇందియన్నిగహము, 

దయ, ఇవియే తపస్సు కాని శరీర శోషణము తపస్సు కాదని పెద్దలు చెపుతారు. 
వక్రమార్గాలన్నీ మరణానికి దారి తీస్తాయి, బుజుత్యం మోక్షానికి మార్గం. _పధా 

నంగా తెలుసుకోవలసినది ఇదే. ఎక్కువగా మాటలాడడం వల్ల పయోజనం ఎమిటి! 

91 వ అధ్యాయం. 19-20 శ్లోకాలు ఫం 

ఆగ్ని కర్చిను దహించి వేసినట్టుగా దుర్చలుల నేత్రాలు నిన్ను దహించకుండు 

గాక, అకారణంగా నిందితులైన వారి కండ్లనుండి కారిన కన్నీళ్లు, ఆ విధంగా నిండించే 

వానిసి ;విల్లలనూ, వశుసంపద మొదలై నవాటినీ నశింప చేసాయి. 

108 వ అధ్యాయం 12, 18,-20, 22 శోకాలు | 

తల్రిదం్యడులనూ, గురువునూ పూజించినవాడు, మూడు లోకాలనూ పూజించిన 

వాడవుతాడు. వారిని పూజించని వాని అన్ని కర్మలూ వ్యర్థం జౌతాయి. తల్లిదండులకంచే 
కూడా గురువే గొప్పవాడని నా ఆభి|పాయం. తల్లి దం|డులు కేవలమూ శరీరం సృష్టించి 

జన్మకి మాత్రమే ఉపయోగపడతారు. ఆచార్యోపదేశం ద్వారా లభించిన జన్మ జరామరణ 

వర్జితంగా ఉంటుంది. సత్యోప దేశంచేత అలంకరించి, ఉత్తమ మార్గం చూపించి శాశ్వతమైన 

జ్ఞానం అందచేసిన గురువునే తల్లిగాను తం|డిగాను భావించాల్మి ఆతడు చేసిన మహోపకారం 

గుర్తించి ఆతని విషయంలో |ద్రోవా చింత చేయకూడదు. 
109 వ అధ్యాయం. 9-12 శ్లోకాలు కా 

“ధర్మం అనగా ఏమిటి ?” అనే (పళ్నను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కషం, 

సర్వ పాణుల కల్యాణార్థం ధర్మ (ప్రవచనం చేసిఉన్నా రు. అందుచేత దేనివలన (ప్రాణులకు 
సుఖం కలుగుతుందో అది ధర్మము అని నిశ్చితంగా చెప్పవచ్చును. 

ధారణం చేసేది కనుక ధర్మం. (పజలను ధర్మమే నిలబెడుతూన్న ది. దేనికి 

ప్రాణ లను నిలబెచే శకి ఉన్నదో అది ధర్మం అని నిశ్చయం, 

(పాణులు పరస్పరమూ హింసించుకోకుండా ఉండడానికె_ ధర్మనిర్వచనం చేసి 
ఉన్నారు. దేనియందు హింసకు తావుఉండదో అదే ధర్మమని నిశ్చయం. 
111 వ అధ్యాయం. 59-68 శ్లోకాలు = 

పనులు చేయడంలో పోటీవల్ల కలిగిన అపవితమెన దోషాలు పవితమైన వానిని 

కూడా దూషితుని చేస్తాయి, ఉన్నతిలో ఉన్నవానిని చూచి ఎవడూ సహించలేడు. కర్మ 
(వృత్తి అనేది వైరానికి దారి తీస్తుంది. 

వనంలో నివసిస్తూ తన కర్తవ్యాలు నిర్వహినూన్న మునికి కూడా మి[తుడు, 
ఫదాసీనుడు, శతువు ఆనే మూడు పశ్షాలనారు బయల్లుదేరుతార్లు, 
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లోభం కలవారు పరిశుద్ధ మైన వారిని ద్యేవిసారు. పిరికివాశు తేజస్సు కలవారిని 
కలా లా 0 

ద్వేషిస్తారు. మూర్జులు పండితులను ద్వేషిస్తారు. దరిదులు ధనికులను ద్వేషిసారు. అధార్మి 

కులు ధార్మికులను ద్వేషిస్తారు. కుకూవులు రూపవంతులను ద్వేషిస్తారు. మాయచేసి జీవించే 

లుబ్లులెన అనేక మంది మూర్టులు చేరి ఏవిధమైన దోషమూలేని బృహస్పతివంటి వానికి 
కూడా దోషం ఆంటకడతారు. 

120 వ ఆధ్యాయం 45-46 శ్లోకాలు : 

విద్య, తపస్సు, విపులమైన ఐశ్యరకమూ ఇవన్నీ ప్రయత్నం చేస్తేనే లభిస్తాయి. 

అందుచేత పతీవాడు ఉద్యమం చేసి అభివృద్ధి సంపాదించుకోవాలి, 

తెలివైనవాడు దేహాన్ని నిందించకూడదు- ఎందుచేతనంటే ఈ దేహంలోనే 

మహత్తరమైన బుద్ది, గొప్ప ఆలోచనలు కల ఆత్మ ఉంటూన్నవి. దేవేందుడు, విష్ణువు, 

సరస్వతి, సమ_స్ర భూతాలూ కూడా ఈ శరీరంలోనే ఉంటున్నారు. 

189 వ అధ్యాయం. 85-86-87, 90, 96 శోకాలు :- 

విద్య, శౌర్యము, సామర్థ్యము, బలము, ఢైర్యము, ఈ ఐదు సహజమి తులు, 

పండితులైన వారు వీటితో నివసిస్తారు. ఇల్లు, సంపద, భూమి, భార్య, మి(తుడు ఈ 
ఐదుగురు ఆగంతుకాలు. వీటిని ఎక్క డైనా సంపాదించుకోవచ్చు. 

బుద్ధిమంతుడు ఎక్కడైనా సుఖంగా ఉంటాడు, తాను ఎక్కడైనా [ప్రకాశవంతం 

గానే ఉంటాడు. ఎవరినీ భయ పెట్టడు; ఎవరైనా భయపెడితే భయపడడు. 

నా ఇల్లు, నా పొలాలు, నామి[తుబు, అంటూ మానవులు మోహావృత బుద్ధితో బాధ 

పడుతూ ఉంటారు. 

పియంగా మాట్లాడేదే భార్య, మనస్సుకు ఆనందం కలిగించే పాడే కుమారుడు, 

విశ్యాసపా్యతుడే మృతుడు. జీవికి లభించే దేశమే స్వదేశం. 

140 వ అధ్యాయం. 94, £6, 56, శ్లోకాలు వ 

చొరవ తీసుకొంటేనే గాని మానవుడు భద మైన విషయాలు చూడలేడు. చొరవ తీసు 
కొన్న తరువాత [బతికి ఉన్నాడా, వాడు భదంచూస్తాడు. 

లభించిన సుఖాన్ని నిర్ణక్ష్యం చేయడం, రాని దానికై అ'రులు చాచడం ఇది బుద్ది 

మంతుని లక్షణం కాదు. 

పని లేకుండా విరోధం పెట్టుకోకూడదు. చేతులతో నది దాటకూడదు. ఎద్దుకొమ్ము 

తినడం కోసం (ప్రయత్నం చేయడం నిష్పలమే కాకుండా ఆరోగ్యభంగకరం కూడాను. పళ్లు 
విరుగుతాయి. రసం ఏమీ దొరకదు. 

142 వ అధ్యాయం. 10 వశ్లోకం [ 

నిజమైన జ్ఞానం కొంతమందికే ఉంటుంది. చాలా మంది తెలిసినట్టుగా అభినయించే 

వాళ్లే, ఈ విషయం బాగా తెలుసుకొని మంచివారినుండి జ్ఞానం సంపాదించాలి. 

144 వ అధ్యాయం 6, 10, 12, 14, 15, 16, శ్లోకాలు! - 

గృహం గృహంకాదు. గృహిణియే గృహం, గృహిణీ లేని గృహం అరణ్యం వంటిదని 

చెపుతారు. 

ఏ త్రీ భర్త సంతోషించీనపుడు ' సంతోషిస్తుందో, దు|భఖించినపుడు దుఃభిస్తుందో, 

ఆతడు (ప్రవాసంలో ఉన్నప్పుడు దీనురాలై ఉంటుందో, (అతను) కోపగించినపుడు పియంగా 
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మాట్లాడు తుందో అట్టి పతి వతయై, పతియే పరమగతిగా కలిగి, ఆతని |పియహితాలను 

కోరే భార్య ఎవరికి ఉంటుందో ఆతడే ఈ లోకంలో ధన్యుడు. ఆలాంటి భార్యతో చెట్టు 
[కింద కాపురం చేసినా అదే ఉత్తమమైన గృహం. ఆమె లేని (ప్రాసాదం కూడా అడవియే. 

పురుషునికి భార్య అనేదే గొప్ప సొత్తు. ఈ లోకంలో అసహాయంగా ఉండే వానికి ఆమె 

జీవనయా[తలో తోడుగా ఉంటుంది. భార్యతో సమానమైన మికతుడు లేడు. రోగార్హునికి 

భార్యతో సమానమైన జౌషధం లేదు. భార్యతో సమానమైన గతి లేదు, భార్యతో సమానమైన 
శరణం లేదు. ధర్మ సంగహం విషయంలో భార్యను మించిన సహాయం మరొకటి లేదు. 

162వ అధ్యాయం. 6-9 శోకాలు: - 

ఇప్పుడు సత్యానికి లక్షణం ఏదో చెపుతాను, సత్యం పద మూడు విధాలె నది సత్యము, 

సమదృష్టి, ఆత్మనిగహము, మాత్సర్యము లేకపోవడం, ఓర్చు, సిగు, సహనళక్తి, అసూయ 
లేకపోవడం, త్యాగం, ధ్యానం, ఆర్యత్వము, సర మైన ధైర్యం, అహింస, -ఈ పదమూడూ 

ఓ రాజా! సత్యానికి గల వివిధ స్వరూపాలు, 

2:6 వ అధ్యాయం, (9 _77 శ్లోకాలు : ఎ 

ఎంతో కాలం పరీక్షిసేనే గాని ఎవరితోటీ మె।తి చేయకూడదు. అలా చేసిన 

మెతి వదిలి పెట్టాలంటే కూడా చాలా కాలం తీసుకోవాలి. చాలా కాలానికి సంపాదించిన 
మెతి చాలా కాలం దాకా రక్షించుకోవాలి. 

రాగము, గర్వము, మానము, (ద్రోహము, పాపకర్మ, అవియము, చేయవలసి 
వచ్చినప్పుడు అలసించేవాడు (పశంసార్షుడు. 

Ch 

బంధువులూ, మీ|తులూ, భృత్యులూ, శ్ర్రీలూ చేసిన అసరాధం విషయంలో 
సందేహమున్న ప్పుడు (వాళ్ళని శిక్షించడం విషయంలో) ఆలస్యం చేసేవాడు [పళంసార్హుడు. 

బాగా ఆలోచించి నిశ్చయానికి రావటం విషయంలో ఆలసించే వాడు చాలాకాలం పశ్చాతాపం 
పడవలసిన పని ఉండదు. పండితులను చిరకాలం 'సేవించటంచేత, సదాచారవంతులను 
చిరకాలం అనుసరించడం చేత, చిరకాలం ఆత్మ నిిగహం చేనుకోవడం చేత మానవుడు 
చాల కాలంపాటుఅవమానానికి గురి కాకుండా ఉంటాడు. ఎన్నో మాట్లు అడిగినా కూడా ఇతరు 
లకు సలహా ఇవ్వడంలో జాప్యం చేసేవాడు చాలాసేపు పశ్చాత్తాప పడవలసిన పనిఉిండదు. 
శ్రీ80 వ అధ్యాయం. 12, 18, 24, శ్లోకాలు: _ 

దుఃఖానికి మందేమిటం టే దానిని గూర్చి ఆలోచించకుండా ఉండడమే. దానిని గురించే 
ఆలోచిస్తూ ఉందే అది తగ్గక పోవడమే కాకుండా ఇంకా వృద్ధిపొందుతుంది కూడాను. 
మానసిక మెన దుఃఖాన్ని బుద్ధిచేత పోగొట్టుకో వాలి. శారీరకమైన దుఃఖాన్ని కొషధాల ద్యారా 
పొగొట్టుకోవాలి. ఇదే జ్ఞాన సామర్థ్యం. చిన్న వీల్చలవలె ప్రవర్తించకూడదు. 

కామాలతో తృప్పీ పొందకుండగా ఒకదాని తరువాత ఒకటి సంపాదిసూ ఉండగా నే, 
పెద్దపులి పశువును ఎత్తుకొనిపోయినట్టుగా, మానవుణ్ణి, మృత్యువు ఎత్తుకుపోతుంది. 
(అనుకాసన పర్వం)-11 వ అధ్యాయం 

(నీవు ఎవరిదగ్గరకు చేరుతావు, ఎవరిని ఆశయించుకొని ఉంటావు, ఎవరిని 
సేవిసావు ? అన్న [_వశ్నలకు సమాధానంగా లక్ష్మీదేవి చెప్పినమాటలు) 

“అందమైనవాడు, రై ర్యవంతుడు, సమర్థుడు, కార్యపరాయణుడు, కోపరహి 
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తుడు, దేవతాభక్తుడు, కృతజ్ఞుడు, ఇం|దియ నిగహం కలవాడు అయిన మానవుని యందు 

నివసిస్తాను.” 

“అకర్మణ్యుని వద్దగాని, నాస్తికుని వద్దగాని, చరిత్ర హీనుని వద్దగాని, కృతమఘ్నుని 

వద్దకాని, దుర్మార్గుని వద్దకాని, గురుద్వేషి వద్దగాని నివసించను.” 

“ఆల్బమైన తేజోబల సత్త్యమానములు కలవారివద్ద గాని, మాటిమాటికీ క్రేళపడుతూ 
కోపగిస్తూ ఉండేవారివద్ద గాని, తమ కోరికలు తమలోనే దాచుకొనే వారివద్దగాని ఉండను,” 

తన కోసమె ఏదీ(కావాలని) కోరనివానివద్దగాని, స్యభావతః శకి విహీనుడై నవాని 

వద్దగాని, చిన్న లాభాలతో మా।త్రమే సంతోషించే వానివద్దగాని నేను ఉండను.” 
“ (ఇంట్రో) వస్తువులు జాగర్తగా అనుర్చనిది, ఏ పనీ చేయడంలో లక్ష్యం లేనిది,మాటి 

మాటికీ భర్తకు ఎదురు చెప్పేదీ, పొరుగిండ్రకు తిరిగేదీ, సిగులేనిదీ అయిన స్త్రీని నేను 

విడిచి పెప్తేస్తాను.” 

“సత్యం కలవారు, ఎల్లప్పుడూ [పియంగా కనబడేవారు, సౌభాగ్యం కలవారు, 

గుణవంతులు, పతి|వతలు,కళ్యాణ శీల వంతులు, అలంకృతులు అయిన చ్రీల వద్ద నివసిస్తాను.” 

“నేను ఎవరి దగ్గరా కూడా శరీరంతో నివసించను, నేను ఏ పురుషుని యందు భావం 

చేత సన్నిపితురాలనై ఉంటానో అతని ధర్మమూ, క్రీరి, అర్థమూ, కామమూ, వృద్ధిపొందు 

తాయి, 

వవ అధ్యాయం 

లక్షీ కన్యకలలో సు పతిష్టితురాలై నిత్యమూ నివసిస్తుంది. (కన్యలలో ఉన్న 

ఆ లక్ష్మి) మంగళ పదురాలు, శుభ యోగ్యురాలు, మంగళ కర్మలయందు పూజింప తగినది, 

గనిలో ఉన్న రత్నం ఏవిధంగా సమస్త కామఫలాలను ఇస్తుందో మహాలక్ష్మి రూపమైన 

కన్యకూడా అదేవిధంగా సర్యలోకానికీ మంగళం చేకూరుస్తుంది. మానవుల ఆనందమూ, 

సంతృప్తి కూడా ఆమెపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. నచ్చరితకు గీటురాయి అయిన ఆమెమీద 

మహాకులాల పవి్శిితత్వం ఆధారపడి ఉంది. 

సాధ్వి కులాన్ని వృద్ధిపొందిస్తుంది. సాధ్వి గృహానికి గొప్ప పుష్టి, సాధ్వి 

సొక్షాత్తూ లక్ష్మి; రతీదేవి; వంశం అవిచ్చిన్నంగా ఉండడానికి మూలకారణం. 

స్వర్గారోహణ పర్వం 

(భారతసావ్మితి) మహాభారత సారం : 

మానవుడు వేలకొలది తల్లిదండులనూ, వందలకొలది పుతులనూ, భార్యలనూ 

వివిధ జన్మలలో ఆనుభవించి (చూచి) ఉన్నాడు, అనుభవిస్తున్నాడు, అనుభవించనున్నాడు. 

మూఢునికి వేలకొలది ఆనందకారణాలు, వందలకొలదీ భయహేతువులు పతీ 

రోజూ వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి. పండితుజ్జి మాతం చేరజాలవు, 

చేతులు పెకెత్తి గట్టిగా అరుస్తున్నాను. ఒక్కడూ వినటం లేదు. అర్థమైనా, 

కామమైనా ధర్మంనుంచే లభిస్తాయి. అట్టి ధర్మాన్ని ఎందుకు సేవించరు ? 

కామం వర్ణగాని, భయంవల్లగాని, లోభం వల్లగాని, (పాణాలకో న మైనా ధర్మం 

ఎన్నడూ పరిత్యజించకూడదు. ధర్మం నిత్యమైంది, సుఖదుఃఖాలు అనిత్యమైనవి. జీవుడు 
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(ఆత్మ) నిత్యమైనవాడు; ఈ జీవత్య హేతువు అనిత్య మైనది. 

ఇది భారత సావిత్రి (సారం) పతీరోజూ లేవగానే దీనిని పఠింఛేవాడు మొ త్తం 

భారతం అం” చదివిన ఫలితం పొందుతారు. పర(బహ్మను చేరుకుంటాడు. 

ఖగవదిత 
౧ 

ద్వితీయాధ్యాయం 

1 ఆత్మకు మరణం లేదు 

18, 17, 19, 25, 22, 24, 25 శ్లోకాలు : 

జీవుడు ఈ దేహంలోనే ఏవిధంగా బాల్యమూ, వార్ధక్యమూ అనే వివిధావస్థలు 

పొందుతాడో అదేవిధంగా దేహాంతరం కూడా పొందుతూ ఉంటాడు బుద్ధిమంతుడు ఈ 

విషయంలో మోహపడడు. 

ఏ ఆత్మ దీనినంతనీ వ్యాపించి ఉన్నదో ఆది నాశము లేనిది అని తెలుసుకో. 

వినాశరహిత మైన దీనిని ఎవ్వడూ నశింపచేయజాలడు, ఈ ఆత్మ చంపేది అని ఎవడు 

తలుసాడో, ఇది చంపబడినది అసి ఎవడు తలుసాడో వారిద్దరూ కూడా (యథార్థం) తెలిసిన 

వారు కాదు. ఇది చంపదు. చంపబడదు. 

ఇది పుట్టదు, ఇది ఎన్నడూ మరణించదు. కొంతకాలం ఉండి మరల ఉండ 

కుండా పోయేది కాడు. ఇది పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, కాశ్వత మైనది, (పాచీన మైనది. 

శరీరం చంపబడుతున్నా కూడా చచ్చేది కాదు. 

మానవుడు చినిగిపోయిన వస్తాంలు విడిచిపెట్టి కొత్త వస్తాంలు ధరించినట్టుగా 

జీవుడు జీర్ణమైన శరీరాలు విడిచిపెట్టి, కొతవై న ఇతర శరీరాలు ధరిస్తాడు. 
ఇది ఛేదింపశక్య మైనది కాదు. దహింప శక్యమైనది కాదు. తడపడానికి పీలైై నది 

కాదు. ఎండ చేయడానికి శక్యమనది కాదు. ఇది నిత్యము. సర్వవ్యాప ము, స్థాణువు, అవంచ 

లము, సనాతనము. 

ఇది వ్యక్తము కాదు ఊహింప శక్యము కానిది. ఎట్టి వికారము కలిగించుటకు 

శక్యము కానిది. అందుచే ఇది ఈ విధమెైనదని తెలునుకొని నీవు దుఃఖించరాదు. 

పీ కర్తవ్యం ఏవిధంగా చెయ్యాలో తెలుసుకో :- 

నీకు కర్మ చేయుట యందే అధికారం గాని ఫలం విషయంలో లేదు, ఫలమనే 
పయోజనంతో కర్మ చేయకుము. కర్మ చేయకుండా ఉండడములో ఆసక్తి చూపకుము. 

రీ అర్జునా! యోగము నందున్న వాడవె, ఆసక్తి లేనివాడవె (పయత్నం) 

సిద్ధించినా, సిద్ధింపక పోయినా సమంగా ఉంటూ కర్మలు చెయ్యి. సమత్వానికే యోగం అని 

పేరు. ఓ అర్జునా ! (ఫలాశతో చేసిన కర్మ) బుద్ధి యోగం కంటే (సమత్వ బుద్ది కంటి) 
చాలా ఆధమమైనది. సమత్వ బుద్ధిని శరణు పొందుము. ఫలాభిలాషతో (పవర్తించే వారు 

డీనులు. సమత్వ బుద్ధి కలవాడు నుఖదుఃథాలు రెండింటికీ అతీతుడుగా ఉంటాడు. అందుచేత 
యోగం కోసం పయత్నం చెయ్యి. యోగమనగా కర్మాచరణలో నేర్పు. 
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సిత ప్రజ్ఞుడు :- 55-58, 62-66, 68.71 
థి లః 

ర్వీ అర్జునా! మన స్సులో ఉన్న కామాలన్నీ వదలి పెట్టి, ఆత్మ యందు, ఆత్మ చేతను 

సంతసించేవాడు స్థిత పజ్జుడు అని చెపుతారు. 

దుఃఖసమయాలలో ఉద్వేగం చెందని మనస్సు కలవాడై, సుఖాల పై ఆసక్తి లేనివాడై 

రాగభయ।కోధాలు తొలగిపోయిన ముని స్థీత వజ్జుడు అని చెపుతారు. ఆయా శుభా శుభాలు 
పొందుతున్నా కూడా దేనియందూ ఆస క్రి లేనివాడై ఎవడు అభినందించడో, లేక ద్వేషించడో 

ఆతని (ప్రజ్ఞ స్థిరమైనది, తాబేలు తన అవయవాలన్నీ లోనికి ఇముడ్చు కొన్నట్లుగా ఎప్పుడైతే 

తన ఇందియాలను విషయాలనుంచి ఉపసంహరించుకుంటాడో ఆప్పుడు ఆతసి (పజ్ఞ 

సిరంగా ఊంటుంది. 

మానవుడు విషయాలను గూర్చి ఆలోచిస్తున్న కొలది వాటియందు ఆసకి పెరుగుతుంది. 

ఆసకి వల్లి కోరక కలుగుతుంది. కోరిక వల్ల కోపం బయలుదేరుతుంది. కోపం వల్ల మోహం 

కలుగుతుంది. మోహం వల్ల స్మరణళ క్రి నశిస్తుంది స్మరణ శక్తి పోవడంతో బుద్ధినశిస్తుంది. 

బుద్ధినశించ వడంతో పూర్తిగా నశిస్తాడు. మానవుడు మనస్సును నిగ్రహించుకొని తన అదుపులో 

ఉన్న రాగద్వుషకూన్యాలై న ఇం|దియాలతో విషయాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నట్టయితే మనో 

నైర్మల్యం పొందుతాడు, పసాదం లభించగానే అతని దుఃథాలన్నీ నళిసాయి. (పసన్న 

చిత్తం గలవాని బుద్ధి వెంటనే స్థిరంగా నిలుస్తుంది. సమచిత్తత్వం (యోగం) లేని వానికి 
బుద్ధి కాని ధ్యానం కాని ఉండదు. ధ్యానం లేనివానికి కాంతి లేదు. శాంతి లేనివానికి సుఖం 
ఎట్టు లభిస్తు3ది ? ఆ కారణం చేత ఓ అర్జునా! ఎవడు తన ఇందియాలు ఇం దియార్థాలన్నింటి 

నుంచీ నిగహించు కుంటాడో ఆతని (పజ్ఞ స్థిరంగా ఉంటుంది. 

ఇతరులందరికీ రాతి అయినపుడు, అత్మ సంయమం కలవాడు మేల్కోని ఉంటాడు. 

ఇతరులందరూ మేల్కోని ఉన్న సమయం సమ్యదృష్టి గల మునికి రాతి. 

అవిచ్చిన్నంగా నింపుళున్నప్పటికి ఆచంచలంగాను, స్థేరముగాను ఉన్న సము(దంలోకి 

నీళ్ళు (పవేశించినట్టుగా ఎవనిలోనికై తే కోరికలన్ని (పవేశిస్తాయో ఆతడే కాంతిపొందుతాడు. 

కోరికలు కలవాడు పొందడు. 

సమస మైన కామాలు విడిచి పెట్టి ఆశ లేని వాడై, అహంకార మమకారాలు లేకుండా 

ఎవ్వడయితే సంచరిస్తాడో అతడే శాంతి పొందుతాడు. 

తె వ అధ్యాయం 

11, కర్మయోగం. కి-5, 8, 9, శోకాలు, 

దోషరహితుడవె న ఓ అర్జునా! ఈ [ప్రపంచములో సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగం అనీ 

యోగులకు కర్మయోగం అనీ రెండు మార్గాలు పూర్వం నేను బోధించి ఉన్నాను. 

కర్మలు చేయకుండా ఉన్నంత మాతం చేత మానవుడు కర్మ రాహిత్యం ఫొందజాలడు, 

సన్యసించినంత మాతం చేత సిద్ధి పొందలేడు, 

ఏ ఒక్కడూ ఏ వనీ చేయకుండా శ్షణకాలం ఐనా ఉండలేడు. స్వభావ సిద్ధాలెన 

గుణాలు (పతి ఒక్కని చేత కూడా, ఇష్టం లేకపోయినా, పనులు చేయిస్తాయి, 

నువ్వు తప్పకుండా కర్మ చెయ్యి; కర్మ చెయ్యకుండా ఉండడం కంటే కర్మ చేయడం 

ఉత మం, కర్మ చేయక పోతే సీ శరీరయా[త జరగడం కూడా కష్టం. 
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భగవంతునికి సమర్పించిన కర్మలు తప్ప మిగిలిన కర్మలన్నీ బంధన హేతువులు, 

ఓ ఆర్జునా! ఆ కారణం చేత ముక్తసంగుడ వై కర్మ చెయ్యి. 

చతుర్ధాధ్యాయం 

V౪. భగవంతుని అవతారము 

£9 శ్లోకాలు, 

నేను జన్మ నాళాలు లేనివాడనై నా, సర్యభూతాలకే అథీశ్వరుడనైనా, నా పకృతిసి 

అధిష్టించి నా మాయ సహాయంతో జన్మ ఎత్తుతూ ఉంటాను, 

ఎప్పుడై తే ధర్మానికి గ్రాని కలుగుతుందో, అధర్మానికి అభివృద్ది కలుగుతుందో 

అప్పుడు నన్ను సృష్టిస్తాను. (అవతరిస్తాను). 

సత్చురుషులను రక్షించడానికీ, దుర్మార్గులను నశింపచేయటానికీ, ధర్మంస్థా పించడానికీ 
నను పతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాను. 

ఓ అర్జునా! నా జన్మ, కర్మా కూడా డివ్యమైనవి. ఈ విషయం ఎవడైతే యథార్థంగా 
తెలుసుకుంటాడో అతడు దేహం విడచిన తరవాత మరల జన్మ పొందడు, నన్నే చేరుతాడు. 

నన్ను ఎవరు ఏ విధంగా సేవిస్తే వారిని ఆ విధంగా అన్నుగహిసాను. 

vi, జ్ఞానం, 8889 శోకాలు, 

ఓ శతువినాశకుడా! దవ్యమయ మెన యజ్ఞం కంపే జ్ఞాన యజ్ఞం ఉత్తమమైనది. 

కర్మ అంతా కూడా జ్ఞానంలో సమాప్తి చెందుతుంది. 

నమస్కారం చెత, పళ్నించడం చేత, సేవ చేత తెలుసుకో. తత్త వేత్త లైన జ్ఞానులు 
నీకు జ్ఞానం ఉపదెశిస్తారు. ఆ జ్ఞానం సంపాడించినటైతే నివు మరల ఈ విధంగా మోహం 

పౌందవు. దీని ద్యారా నీవు సర్వభూతాలనూ సీయందూ నా యందూ కూడా చూసావు 

నువ్వు పాపాత్ములలో కెల్ల పాపాత్ముడవై నా ఆ సమస్రపాపాలన్నీ జ్ఞానం అనే 
నావతో దాటి వేస్తాను. “ + లలా క్ . 

ఓ అర్జునా! [పజ్యలిసూన్న అగ్ని క టైలన్నీ థ స్మంచేసినట్టు జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మలనూ 

భస్మంచేస్తుంది. 

ఈ |పపంచకంలో జ్ఞానంతో సమంగా పవిత మైనది మరోకటి (ఏదీ)లేదు.యోగంలో 

సిద్దిని సాధించినవాడు కాల,క మేణ స్వయంగానే దానిని తనలో సంపాడించుకుంటాడు. 

తత్పరుడ్తైన, ఇంద్రియ నిగ్రహవంతుడైన _శద్ధావంతుడు జ్ఞానం పొందుతాడు. 
జ్ఞానం పొండగానే కొద్ది కాలంలో ఉత్తమమైన శాంతిని పొందుతాడు. 

౪. అధ్యాయం 16-19 శ్లోకాలు. 

౪11. అన్నింటిలోను సమంగా ఉన్న తత్త్వం: పండితులు, విద్యావినయ సంపన్నుడైన 

దాహ్మణునిలోను, గోవులోను, ఏనుగులోను, కుక్కలోను, కుక్క_మాంసం తినేవానిలోను 

సమంగా ఉండే ఆత్మను చూసారు. 

సర్వసమమైన ఆ ఆత్మ తత్త్వం మ్సీద స్థిరంగా నిలచిన మనస్సుకలవారు జన్మను 

ఇక్కడనే జయించకలుగుతారు. సమము అనగా నిర్జోషమెన (బహ్మయే, అందుచేత వారు 

(సమధర్ములు) [బహ్మయందు ఉన్న వారే, 
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షష్టాధ్యాయం 

viii. యోగం 16-17 శ్లోకాలు, 

తిండిపోతుకు ౮ యోగం లభించదు. పూర్తిగా ఏమీ తినకుండా ఉండేవానికీ యోగం 

లభించదు. ఎక్కువగా నిదపోయేవానికి యోగం లభించదు. ఎక్కువగా మేల్కొనే వానికి 
కూడా లభించదు. 

యుకమైన ఆహారవిహారాలు కలిగి ఆయా కర్మల విషయంలో యుక్తంగా _పవరిస్తూ 
యుక్తమైన నిదాజాగరణాలు కలవానికి దుఃఖవినాళకారియెన యోగం లభిస్తుంది. 

సప్త మాధ్యాయం 

1x. భగవంతుడు 

6.14, 16.19, 21 శ్లోకాలు. 

[ప్రపంచకా కానికంతకీ మూలకారణమూ, పళయమూ కూడా నేనే, ఓ అర్జునా! నా కంపే 

భిన్న మైనది ఏదీ లేదు. దారంలో మాణిక్యాలు గుచ్చినట్లు ఆన్నీకుడా నా యందే గుచ్చి 
యూ న్ 

ఉన్నాయి. 

ఓ ఆర్జునా! నీళ్లలో ఉన్న రుచి నేనే. సూర్యచందులలోని కాంతి, సర్వవేదాల్లోనూ 

ఉన్న ఓంకారము, ఆకాశంలోని శబ్దము, మానవులలోని పౌరుషము, భూమిలోని సుగంధము, 

అగ్ని లోని తేజస్సు, |పాణులలోని జీవనము, తాపసులలోని తపస్సు, ఇవన్నీ నేనే, ఓ అర్జునా! 

సమస్తభూతాల అతిపురాతన వీజం నేనే అని తెలుసుకో, బుద్దిమంతుల బుద్ధి, తే జళ్శాలుల 

తేజస్సు నేనే. బలవంతుల్లోనున్న కామ రాగ విహీనమైన బలం 'కూడా నేనే, మానవుల్లో వున్న 
ధర్మ విరుద్ధం కాని కామం నేనే. 

సాత్వికాలు, రాజసాలు, తామసాలు ఆయిన వస్తువులన్నీ కూడా నా నుండే వచ్చినా 

యని తెలుసుకో. అవి నాలో ఉన్నాయి కాని నేను వాటిలో లేను. సత్త్వ రజస్తమో రూపాలైన 

ఈ మూడు భావాలచేత వ్యాప్తమైన ఈ జగత్తు మోహితమై ఏటి అన్నింటి కంటే పరుడనూ, 

వివాశరహితుడనూ అయిన నన్ను గుర్తించ జఉాలకుంది. తీగుణాత్మక మైన ఈ నామాయ 

అతి కమించడానికి శక్యంకానిది. నన్ను శరణుజొచ్చినవారే ఈమాయను దాటగలుగుతారు, 

భరతవంశ (శేమ్షుడ వెన ర్డీ అర్జునా! కష్టాల్లో ఉన్న వాడు, తత్త్వం తెలుసుకోవాలని 

అనుకునేవాడు, ఏదో ఒక లాభం అపేక్షించేవాడు, జ్ఞాని అనే నాలుగు విధాలైన పుణ్యాత్ములు 

నన్ను సేవిస్తారు, ఏరికో ఎల్లప్పుడు నన్నే ధ్యానిస్తూ, మదేకాయత్ర భక్తిగల జ్ఞాని గొప్పవాడు. 

నేనంటే జ్ఞానికి చాలా ఇష్టం, జ్ఞాన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, క నాలుగు రకాల 

మనుష్కులూ మంచి వాశే కాని జ్ఞాని మాతం మత్స్యరూపుడే అని నేను భావిస్తాను. ఎన్నో 

జన్మల తరవాత జ్ఞానవంతుడు “వాసుదేవుడే సర్వమూ” అని నన్ను గూర్చి తెలుసుకుంటాడు, 

ఆలాంటి మహాత్ముడు సామాన్యంగా లభించడు, ఏయే భక్తుడు ఏయే దేవతామూర్తి ని _కద్ధగా 

పూజించాలని ఇచ్చయిసాడో, ఆట్టివాళ్ళందరికీ ఆలాంటి శోద్ధనే నేను కలుగజేసాను. 

అషమా ధ్యాయం 
ఠి 

X చివరి ఘడియలు 6,17, 9, 10, 18, 16 శ్లోకాలు. 

అధ్ధునా! మానవుడు చివరికి ఏయే విషయాలు స్మరిస్తూ శరీరం వీడిచి పెడతాడో, 
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ఎల్హప్పుడూ అదే భావంతో నిండి ఉండడం చేత, ఆ భావమే పొందుతాడు. ఆందుచేత సర్వ 

కాలాల్లోనూ నన్నే స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి. నాయందే మనో బుద్ధులు అర్పించినట్టయిళే 

నన్నే పొందగలుగుతావు. సందేహం ఏమీ లేదు. 

ఆతి (పాచీనుడు, ఊపదేష్ట, అణువు కంటే అణు వైనవాడు, సర్యసృష్ష, అచింత్య 

రూపుడు, ఆదిత్యవర్ణుడూ, తపస్సు కంటే పరుడూ ఆయిన కవిని (వరమాత్మను) ఎవడై లే 

స్మరిస్తాడో ఆతడు మరణ సమయంలో స్థిరమైన మనస్సుతోటి, భ క్తితోటి కూడిన వాడే 

యోగబలం చేత ప్రాణాన్ని కనుబొమ్మల మధ్య బాగుగా నిలిపి, దవ్యుడైన ఆ పరమ 

పురుషుణ్ణి చేరుతాడు, 

ఏకాక్షర |బహ్మ అయిన “ఓం'కారం ఉచ్చరిస్తూ,నన్ను స్మరిస్తూ ఎవడైతే శరీరం 

విడిచిపోతాడో అతడు పరమ గతి పొందుకాడు. 

డీ అర్జునా! బ్రహ్మలోకం వరకూ ఉన్న లోకాలన్నీ పునరావృత్తి కలవే. నన్ను 

కనక చేరిన టైతే పునర్జన్మ లేదు. 

నవమా ధ్యాయం 

Xi భక్తుడు 22, 26, 27, 29, 80, 81 శ్లోకాలు. 

ఇతర దృష్టి లేకుండా నన్నే ధ్యాసిస్తూ ఏ జనులు నన్ను సేవిస్తారో, ఎల్లప్పుడూ 

నా యందే లీనమైన మనస్సు కల వారి యోగశేమాలు నేనే చూచుకొంటాను. 

ప_తంగాని, పుష్పంగాని, ఫలంగాని, జలంగాని ఎవ్వడై తే నాకు భ క్రితో సమర్పొ 

సాడో స్థిరభ క్రి కల ఆతని నుంచి, భక్తిగా సమర్పించిన దానిని నేను స్వీకరిస్తాను. & 

అర్జునాః నువ్వు చేసే పని, తినే తిండి, చేసే హోమము, ఇచ్చే దానము, ఆచరించే తపన్సూ 
ఇవన్నీ నాకు సమర్పించు. 

సర్వ భూతాలలోనూ నేను సముడను. నాకు ద్వేషించవలసినవాడు కాని, 

[వియుడు కాని లేడు, నన్ను ఎవరైతే భక్తితో సేవిసారో వారు నాయందే ఉంటారు, నేను 

వారియందుంటాను, 

ఎంత దురాచారవంతుడై నా ఇతరుల నెవరినీ సేవించకుండా నన్నే సేవించిన లైతే 

ఆతడు మంచివాడే అని భావించాలి. ఎందుచేతనంటే-అతడు మంచి నిర్ణయంతో (పవర్తిస్తు 

న్నాడు, అట్టివాడు అచిరకాలంలోనే ధర్మాత్ముడై శాశ్ళత కాంతి పొందుతాడు. ఓ అర్జునా! 

_పతిజ్ఞ చెయ్యి-నాభక్తుడెన వాడు ఎన్నడూ నశించడు. 

దశమాధ్యాయం 

౫11. దివ్యమూర్తులు 40-4లి శ్లోకాలు. 

ఓ శ|తువినాశకా ! నా దివ్య విభూతులకు అంతం అనేది లేదు, గొప్పతనము, 

ఆందం, శక్తిగల (పతీస త్తృమూ కరాడా నా తేజస్సులోని ఒక అంశంతో పుట్టిందని 

తెలుసుకో. 

ఓ అర్జునా ! ఇది అంతా (వేరువెరుగా) తెలుసుకొని ఏమి [పయోజనం ? నేను 

ఈ (పపంచకం అంతా ఒక ఆంశచేత వ్యాపించి ఉన్నాను, 
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ద్వాదశాధ్యాయం 

X11 భగవంతుడికి ఇష్టమైన వాడు 18-20 శోకాలు, 

ఏ (పాణీనీ ద్వేషించనివాడు, మెతీ స్వభావం కలవాడు, కారుణ్యం కలవాడు, 

అహంకార మమకారాలు లేనివాడు, సుఖదుఃఖాలు రెండింటినీ సమంగా చూసేవాడు, ఓర్పు 

కలవాడు, ఎల్టప్పుడూ సంతృ ప్తికలవాడు, యోగి, మనస్సును నిగహించినవాడు, దృఢ 

మైన నిశ్నయం కలవాడు, నాయందే మనోబుద్దులను ఆర్చించినవాడూ అయిన నా భక్తుడు 

నాకు (పియుడు. 

ఎవనినుంచి లోకం భయపడదో, లోకంనుంచి ఎవడు భయపడడో ఎవడు 

హర్షము, అమర్షము, భయము, దిగులు లేనివాడో అట్టివాడు నాకు భక్తుడు. ఏమీ అహేశిం 

చనివాడు, పవి.తుడు, సమర్థుడు, ఉదాసీనుడు, వ్యథ చెందనివాడు, సర్వకార్యాలనూ పరిత్య 

జించీనవాడూ అయిన నాభక్తుడు నాకు [పియుడు, ఎవడు సంతోషించడో, ద్యేషించడో, 

దుఃఖించడో,కోరడో, అట్టి శుభాశుభాలు రెండూ విడిచి పెట్టిన భ క్రిమంతుడు నాకు _పీయుడు, 

కథ్మతువు విషయంలోను మితుని విషయంలోనూ సమంగా ఉండేవాడు, మానావ 

మానాలు రెండింటినీ సమంగా చూసేవాడు, శీతోష్ట సుఖదుఃఖాలలో సమంగా 

ఉండేవాడు, ఆసకి లేనివాడు, నిందించినా స్తుతించినా సమంగా ఉండేవాడు, మౌన 

వంతుడు, ఏడి దొరికితే దానితో సంతృ వొపడేవాడు, గృహంలేని వాడు, స్థిరమైన బుద్ధి 

కలవాడు అయిన భ క్రిమంతుడు నాకు [పియుడు. 

వైన చెప్పిన అమృతత్వం ఇచ్చే ధర్మయు క్ర కమైన మార్గం అనుసరిస్తూ (శద్దా 

వంతులై, న నన్నే పరమ లక్ష్యంగా అంగీకరించే భక్తులు నాకు బాలా ఇష్టమైన వారు. 

అష్టాదశాధ్యాయం 

X1V నిజమైన సన్యాసం 2, 5, 6, 7 శ్లోకాలు 

కామ్య కర్మల త్యాగం సన్యాసం అని బుషీశ్వురులు చెపుతారు. సర్వకర్మల 

ఫలాలూ త్యజించడ మే త్యాగం అని బుద్ధిమంతులు చెపుతారు, 

యజ్ఞదాన తపోరూపమైన కర్మ త్యజించళూడదు. అది తప్పకుండా చెయ్యాలి. 

యజ్ఞము, దాన నము, తపస్సు అనేవి బుద్ధిమంతులను కూడా పవితింప చేస్తాయి. ఆస క్రిస్, 

ఫలమునూ విడిచిపెట్టి ఈ కర్మలు కూడా చెయ్యాలి ఆని నా ఉత్తమమైన, నిశ్చితమైన "అభి 

పాయం, విహిత మైన కర్మ పరిత్యజించడం ఆయు క్రం. 

స్వస్వధర్మా: నుష్టాన c 45-48 శ్లోకాలు, 

తన కర్మయందు శ్రద్ధగల (పతీవాడు సిద్ధి పొందుతాడు. స్వకర్మ నిరతుడు ఏ 

విధంగా సిదిని పొందుతాడో విను. ఎవనినుండి సమన భూతాలూ ఆవిర్భవిస్తున్నాయో, 

ఎవనిచే ఈ |పపంచమంతా వ్యాప్తమైనదో అట్ట పరమాత్మను స్వకర్మచే ఆరాధించి మాన 

పుడు సిద్ధిని పొందుతాడు, 

బాగా అనుష్టించిన పరధర్మం కంటే స్వధర్మం కోన్ని లోపాలతో అనుస్టించినా 

మంచిదే, తన స్వభావ ' విహితమైన కర్మను చేసేవాడు పావం పొందడు. ఓఅర్హునా తన 

హజమైన కర్మలో ఏమైనా దోషాలున్నా కూడా దానిని విడిచి పెట్టకూడదు, ఎందుచేతనంటే 

ధూమం అగ్నిని ఆవరించి ఉన్నట్టుగా సర్వ్యకర్మల నూ కూడా ధోషాలు ఆవరించి ఉంటాయి, 
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XV శరణాగతి : 61, 62, 65, 66 శ్లోకాలు. 

ర్ల అర్జునా 1 ఈశ్వరుడు అన్ని భూతాలనూ యంతంమిద ఎక్కీ-ంచి తిప్పినట్లుగా 

తన మాయచేత తిప్పుతూ వాటి హృదయాల్లో ఉంటున్నాడు. ఓ అర్జునా ! సర్వదా ఆతనినే 

శరణుపొందుము. అతని అను గహంచేత గొప్పశాంతిని శాశ్వత స్థానాన్ని పొందుతావు. 

నీ మనస్సు నాపై నిలుపుము. నా భక్తుడవు అవుము,. నన్నుపూజిస్తూ నాకు 

నమస్క_రించుము, నన్నే చేరుతావు. నీకు నిజంగా (పతిజ్ఞ చేసి చెపుతున్నాను నేను; నీవు 

నాకు ఇషుడవు. 

సర్వధర్మాలూ విడిచి పెట్టి నన్ను ఒక్క-సినే శరణు పొందుము నిన్ను సర్వ 

పాపాలనుంచీ విముక్తుణ్ణీ చేస్తాను, విచారించకు. 

శ్రీమద్భాగవతం 

తృతీయస్కంధం బి5. లికి అధ్యాయాలు. 

కపిలుని ఉపదేశాలు వ్ 

బిందు సరస్సు దగ్గర నివసిస్తూన్న కపీలునితో ఆతని తల్పియెన దేవహూతి_ 

“నాయనా! ఆజ్ఞాన తమస్సులో మునిగిన (పపంచానికి నీవు కన్నువంటి వాడవు, సూర్యుని 

వంటివాడవు” అని పలికింది. అప్పుడాతడు ఆమెకు ఈవిధంగా ఉపదేశించినాడు : 

బంధానికీ మోక్షానికీ కూడా మనస్సే కారణం. లౌకిక విషయాల్లో ఆసక్తం 
అవుతే బంధానికి హేతువు అవుతుంది, పరమాత్మయందు లగ్నమైతే మోక్షం ఇస్తుంది' 
అహంకార మమకారాల వల్ల కలిగే కామ లోభాది మాలిన్యాలు తొలగి పోయి ఎప్పుడైతే 

మనస్సు పరిశుద్ధంగాను, సుఖదుఃఖరహితంగాను సమంగాను ఉంటుందో అపుడు ఆత్మ 

సహజమైన తేజస్సుతో |పకాశిస్తుంది. అప్పుడు దానిని ఆవరించి ఉన్న ఆచేతన పదార్థం 

ఏదీ బంధ హేతువృగా ఉండదు. రాగమే మహాబంధనమని బుద్ధిమంతులు చెపుతారు. ఈ 

రాగమే సత్పురుషుల విషయంలో కలిగిన క్వైలే మోక్షద్వారం తెరుస్తుంది. ఎందుచేత నం టే- 

సత్పురుషులు ఓర్పు, దయ కలవారు, అన్ని పాణులయందూ | పేమకలవారు, ఎవరితోటి 

శ తుత్యం లేనివారు, కాంత స్వభావులు, సచ్చరితాలంకృతులు, వారు అనన్య దృష్టితో నా 

విషయంలో దృఢభ క్తి కలవారై, సర్వకర్మలనూ, నాకు సమర్పిస్తారు. నేను వారికి చాలా 

ఇష్టమైన వాడను; వారికి ఆత్మ, మిత్రుడు, గురువు, దేవుడు అన్నీ నేనే. భూతహింస 

చేస్తున్నంతవరకూ నాపెన భక్రి ఉన్నా కూడా వ్యర్థ మే, అన్ని [పాణుల్లోనూ నేనే అంత 

రాత్మగా ఉన్నాను. ఈవిధంగా సర్గ త ఉన్న నన్ను ఉ పేశ్నించి మూర్జుడెన మర్త్యుడు 

వ్మిగహ పూజా విడంబనం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇతరుల శరీరంలో ఉన్న నన్ను ద్వేషిస్తూ భేద 

బుద్ధితో దురభిమాననంతుడై భూతాల విషయంలో వెరం కలవాని మనస్సు ఎన్న టికీ శాంతి 

పొందజాలదు. ఇతర [పాణులను ఆవమాసించే వాడు ఎంత ఆడంబరంతో పూజచేసినా కూడా 

నేను సంతోషించను. స్వధర్మం సిర్వహిస్తూన్న మానవుడు, తన హృదయంలోను, ఇతరుల 

లోనూ కూడా నేను ఉన్నాను, ఆనే విషయం తెలిసేవరకూ కూడా విగహాదుల్లో నన్ను 

పూజించాలి తనకూ ఇతరులకూ మధ్య భేదం ఉన్నదని ఎవడు అనుకుంటాడో వానిని 
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భయమూ, మృత్యువూ వెంటాడుతాయి, పర మేశ్యరుడే జీవరూపంతో (పవేశించి ఉన్నాడని 

తెలుసుకొని, అన్ని భూతాలకూ కూడా మనసా నమస్కరించాలి.” ఈ విధంగా పలికి 

కపిలుడు వెళ్ళిపోయినాడు, దేవహూతి కపిలుని ఉపదేశం (సకారంగా నడుచుకొని పరమా 

నంద స్వరూప పర బహ్మ సాక్షాత్కారం పొందింది. 

సవమస్కంధం, నవమాధ్యాయం, 44 వ శ్లోకం. 

(పహాదుడు చేసిన భగవత్తుతి 

ఓ దేవా! సాధారణంగా మునీశ్వరులు తమకు మోక్షం కావాలనే కోరికతో మౌనం 

వహించి విజనవనాలలో తపస్సుచేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇతరుల విషయం పట్టించుకోరు. 

ఐతే నా వాళ్ళందరికీ లేకుండా నేనొక్క_డిని మోక్షం పొందాలని నేను కోరను. [భాంతితో 

కొట్టుకుంటూన్న మానవులకు నీవు తప్ప మరెవ్యరూ శరణు లేరు. 

అష్టమస్క_ంధం, (పథమాధ్యాయం 16 వ శోకం. 

అహంకారం లేకుండా | పయత్నం చేసేవాడు, ధీమంతుడు, కోరికలు లేనివాడు, 
పరిపూర్ణుడు, ఇతరులచే _పేరితుడు కానివాడు, మానవులకు బోధించేవాడు, తన మార్గంలో 

ఉన్నవాడు, సకల ధర్మ పరిపాలకుడు, |పభువు ఆయిన పరమాత్మను శరణు పొందు 

తున్నాను, క 

22 వ అధ్యాయం, 24 వ శ్లోకం. 
“నేను అనుగహించాలనుకొన్న వాని ఐళ్వర్యం తీసేసుకొంటాను. ఎందుచేత 

నంటే- మానవుడు తన ఐశ్యర్యం దుర్వినియోగంచేస్తూ ఈ పపంచకాన్నీ నన్నూ కూడా 

అవమానిసొడు” అని భగవంతుడు చెప్పినాడు. 

నవమస్కంధం, ౨1 వ ఆధ్యాయం, 19 వ శోకం, 

“అ షైశ్వర్యాలతో కూడిన ఉత్తమ గతి కావాలని గాని మోక్షం కావాలని కాని 

భగవంతుణ్ణి కోరను. అఖిల | పాణుల లోపల (ప్రవేశించి, వాళ్లకు దుఃఖం ఉండకుండేటట్టు గా! 
వాళ్ల దుఃఖాన్ని నేనే అనుభ విసాను”, 

ఎకాదళ స్కంధం. 7-29 ఆధ్యాయాలు., 

ఉద్ధవునికి (శ్రీకృష్ణుడు జేసిన ఉపదేశం. 

భగవంతుడు ఇట్లు చెప్పినాడు :- 

ఓ ఉద్ధవా ! నువ్వు వాథక్తుడవు, _పియ భక్తుడవు. అందుచేత నేను నీకు తెలియపరు 
స్తున్నానగు, ఈ రోజునుంచి ఏదో రోజున ద్వారకా నగరాన్ని సముదం ముంచిచేస్తుంది. 

తరవాత కొద్దిరోజుల కే కిలియుగం (పవేస్తుండి. నేను లేని ఈ [పపంచకంలో నువ్వు 

ఉండడం మంచిది కాదు. నీవు (సాసంచి సంబంధాలన్ని పరిత్యజించి, (పశొంతమైన మనస్సు 

నాయందు నిలిపి సంచరించాలి. నీ ఇందియాలను, మనస్సును నిగహించుకొని ఈ [ప్రపంచ 

కాన్నంతనీసీలో చూస్తూ నిన్ను సర్వాధీశ్వరుడనై న నాలోచూడు. బుద్ధిమంతులు తమను తమ 

(పయత్నం చేతనే ఉద్ధరించుకొంటారు, ఆత్మయే తనకు అత్యుత్తమైన గురువు. మహా భూతా 

దుల నుంచి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకో వాలి, ఆందరూ తొక్కుతున్నా సరే, అన్ని కష్టాల్గోను 

కూడా భూమి వలె స్థిరంగా ఉండాలి, పర్వతాలు లోక షేమార్ధం ఎన్నో ధాతువులు ఇతర 
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వస్తువులు ఇస్తూ ఉంటాయి, ఆ విధంగా తనకోసం కాకుండా ఇతరుల కో సంజీవించడం నేర్చు 

కోవాలి. గాలి వలె ఏ విషయాలూ అంటుకోకుండా నడిచిపోయె పద్ధతి నేర్చుకోవాలి. సర్వ 

వ్యాప్త మై అన్నింటినీ స్పృశిస్తు తాను మాతం దేని చేతను స్పృశింప బడ కుండా ఉండే అకాశం 

గొప్ప దృష్టాంతం. జలం వలె స్యచ్చంగాను, పవితంగాను, పవి|తం సే టట్టుగాను, ఆనంద 

కరంగాను, సత్త్వ వృద్ధికరంగాను ఉండాలి అగ్ని వలె జ్ఞాన తేజస్సుతో (పకాశిస్తూ కల్మ 

షాలన్నీ భస్మం చెయ్యాలి. కొండ చిలువ కలె నిశ్చలంగా పడి ఉండి ఏది లభిస్తే అది 

తీసుకొంటూ ఉండాలి, ఏదీ లభించక హోతే నిరాహారంగా ఉండిపోవాలి. ఆతి గంభీర మైన 

మహా సము[దంలా లోపలికి వచ్చే వాటితో పోంగిపోకూడదు, తనలో నుంచి ఏదైనా తీసి 
వేస్తే ఎండి పోకూడదు. తుమ్మెద వలె కొంచెంకొచెము తీసుకోవాలి, తుమ్మెద తేనె తీసుకొ 
న్నట్లుగా మంచి నుంచి చెడుగు నుంచీ కూడా సారం మాతమే [గపాంచాలి, 

భగవంతుడు ముక్తుని లక్షణాలు ఉద్ధవునికి ఈ విధంగా బోధించాడు : 

“విద్యాంసుడు శరీరంలో ఉన్నా కూడా శరీరానికి సంబంధించిన వాడు కాదు. ఇంది 

యాలు ఇందియార్థాలను గహిసున్నా కూడా అతడు అహంకార దూరుడై ఎట్టి వికారము 

చెలదడు. ఎవరై నా నిందించినా స్తుతించినా వికారం పొందడు. తాను ఆ విధంగా నిందాస్తుతులు 

చెయ్యడు. ఆత్మరాము డె జడుడు వలె సంచరిసాడు"”, 

ఈ ఉన్నత స్థితిని పొందలేని వారిని గూర్చి భగవంతుడు చెపుతున్నాడు :- 

“అన్ని కర్మలూ మదర్పణ బుద్ధితో చెయ్యి. ధగ్మంకోసమైనా, అర్ధంకోస మైనా, 

కామం కోసమైనా చేసే పనులన్నీ కూడా నాయందే నిలిచి చెయ్యి. సత్పురువుల సేవచేయడం 

చేత లభించే నా భకి ద్వారా నన్ను చేరగలుగుతావు.” 

“సత్పుషురులు అనగా ఎవరు ? అని ఉద్ధవుని ప్రశ్న కీనమాధానంగా భగవంతుడు 

చెపుతున్నాడు :- 

“దయ కలవాడు, [దోహం చేయని వాడు, అన్ని [పాణుల విషయంలోను ఓర్పు కల 

వాడు, సత్యమే బలంగా కలవాడు నిర్దస్టాంతరంగుడు, అందరికీ ఉపకారం చేసేవాడు, కొమ 

ములచే హతము కాని బుద్ధి కలవాడు, తన వంశంలో ఉండే వాడు, మృదు స్యభావుడు, 

శుద్దుడు, ఏమీ (సంపద) లేనినాడు, ఆశ లేనివాడు, మితంగా అనుభవించే వాడు, శాంతుడు, 

స్థిరుడు, మానవంతుడు, నన్ను శరణుపొందినవాడు, ఆప్రమత్తుడు, గంభీర న్వభావుడు, క్షోభ 
చెందని వాడు, గర్వం లేని వాడు, ఇతరులను గౌరవించే వాడు, అర్హుడు, మై తీ న్వభావము 

కలవాడు, జాలి కలవాడు, భావనా శక్తి కలవాడు - ఇట్టివాడే పవ్వితుడై వన సాధువు. 

తరవాత భగవంతుడు నిజమెన భక్తుని లక్షణాలు వర్ణించాడు :- 

“ఇతర విషయాలు, ఇతర ధర్మాలు అన్నీ విడిచి పెట్టి మరి ఏ ప్రయోజనం ఉద్దె 
శించకుండా నన్ను మా|తమే పూజించే వారు నా నిజమైన భక్తులు,“ 

“నా భక్తులను, నా (ప్రతీకలను (సాల!గామాదులను) పూజించడం, సేవ, నా 
సోోళాలు పఠించడం, నా కథ గానం చేయడం, అట్టి గానం వినడం, [పొపంచిక విషయాలు 

సంపాదించే సమయంలో కూడా 'నేను భగవంతుని సేవకుడను అనే భావంతో ఉండడం, 

నన్ను శరణు పొందడం, గర్వా హంకారాలు లేకుండా ఉండటం, తనను గూర్చి బడాయి 
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చెప్పుకోకపోవడం ఇవన్నీ నా భక్తుని లక్షణాలు, అట్టివాడే భక్షి. ద్వారా నన్ను 
చేరుతాడు”. 

తరవాత భగవంతుడు సత్సంగం చాలా _పధానమైనదని చెప్పుతూ తనను చేరడానికి 

అత్యుత్తమైన మార్గం అదే అని వక్కాణించి తరవాత ఈవిధంగా చెప్పినాడు : 

“అకించనుడు, వశీకృత చిత్తుడు, శాంతుడు, సమచిత్తుడు, సంతుష్టాంతరంగుడు 

ఆయిన వానికి ఎక్కడ చూసినా సుఖమే లభిస్తుంది. ఆశ లేనివాడు, ళాంతుడు, వై 

రహితుడు, సమదర్మ్శ్మ నుడు అయిన మునిని అనుసరించి, అతని పాదపరాగం చేత్ర “లి 

కావాలనే అభిలాషతో నేనుకూడా వెడుతూంటాను. నామీద భ క్రి పకితులను కూడా పవి శం 

చేనుంది.” 

తరవాత భగవంతుడు భ క్రివల్ప కలిగే పరమానందాన్ని వర్ణిస్తాడు గ 

“నా భ క్రివల్ల హృదయం కరిగి పోవడం, ఆనందబాష్పాలు, లోకో తరానందం- 

ఇవి లేకుండా మానవుడు మనస్సును ఎట్టు శుద్ధం చేసుకోగలుగుతాడు, ఆతని కంఠం 

గద్గదం అవుతుంది. మనస్సు కరిగిపోతుంది. ఒకమారు ఏడుసాడు. ఒకమారు నవ్వుతాడు 

సిగ్గువిడిచి గట్టిగా పాడతాడు. నాట్యం చేస్తాడు. అలాంటి నా భక్తుడు వాస్తవానికి ఈ 

(పపంచకాన్ని త్యజిసాడు.” 

“ధ్యానం ఏవిధంగా చెయ్యాలి ?” అని ఉద్ధవుడు (ప్రశ్నించగా, భగవంతుడు 

విపులంగా వివరించినాడు :- 

“సుఖాసనంలో స్థిరంగా నిటారుగాకూచోవాలి. చేతులుకలిపి ఒడిలో వుంచుకొ 

వలసింది. నాసా, గంమీద దప్పి కేం[దకరింపజేయి. గాఢంగా ఊపిరిపీల్చి శ్వాసకోశాస్మా 

పరిశుభ పరచుకో. ఈ ఊపిరినికొంత సేవునిలిపి వుంచి నెమ్మదిగా వదులుతూ, ఘంటా 

రావంవలె “ఓం' కారాన్ని ధ్యానిస్తూ, కాంతి పరివేష్టితమైన నారూపాస్ని హృదయపద్మంలో 

నింప్పకోని ధ్యానించ వలసింది, 

“జ్ఞానం జీవితంపట్ల విసిగివేసారిన వారికే పనికి వస్తుంది. ఇంకా కోర్కులుడగని 

వారు, కర్మ మార్గంలో ఉదా తంగా పరి శ్రమించాలి. పూర్తిగా బంధాలు వదిలించుకోని వాడూ, 

పూర్తిగా తగులమూ పెట్టుకోనివాడు, భక్రిమార్గంలో సఫలుడవుతాడు” అని తివిధమైన 

భక్తి, జ్ఞాన, కర్మమార్గాలను గురించి జగన్నాథుడు బోధించాడు. 
ఉద్ధవునికి తనబోధను ముగిస్తూ జగ్యత్పభువు ఇట్టా అన్నాడు. నాకోసం, నన్ను 

దృష్టిలో పెట్టుకొని నాయందు స్థిరంగా మనను నిలిపి కర్మలాడరించు. ఉఆకాశంవలె 

స్వచ్చంగా నిష్క_ళంకంగా వుండి నీలో నిన్ను దర్శించవలసింది. సమస్తభూతములూ నాస్య 

రూపమే అని తలంచి అర్చించవలసింది. ఉచ్చనీచాలు, అల్పాధిక్యాలు, కారుణ్య కౌర్యాలు 

గణించకుండా అందరికీ నమస్కరించు. అందరిలోను నన్నే నిరంతరందర్శించు. అసూయ: 

అసహనము, హింస, ఆహాంకారాలను వదిలి పెట్టవలసింది. మానావమానాలు, గర్వము విడిచి 

కుక్కకూ, గాడిదకూసెతము, సాష్టాంగ పమాణపూర్వకంగా విధేయతతో నతుడవు 
కావలసింది, పండితులు దర్శించే జ్ఞానస్వరూపమిది. విద్వాంసులు సాధించే ఎరుక ఇది- నితకి 

మైననన్ను (ఆత్మ) ఆనిత్యమైన దానితో (తనువ్ఫు), అళాళ్యత మైన దాని నుంచి శాశ్వత స్థితికి 

Watt” Ixy 
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2. చిత్తవృత్తి నిరోధమే అంచే మనస్సు కార్యకలపాలను నియంతించడమే 

యోగము, లీ. అప్పుడు (మనస్సు నిశ్చలఎగా వున్నప్పుడు), సాధకుడు స్వస్వరూపస్టితిని 

పొందగలడు, 4. ఇతరవేళల (సాధకుని మనస్సు) వివిధావస్థలనొందుతూ వుంటుంది. 

ర్. ఈ మానసికా వస్టలు ఐదు, భాధాకర మైనవీ, బాధించనవీ. 6.. అవి నిదా, జ్యాగత్: 

[భొాంత్య వస్థలు, ఆచ్చమెన జ్ఞానము, జ్ఞానా భాసము. 

12, నిరంతరసాధనంవల్ల, నిస్సంగత్వంవల్ట, ఈ మానసిక స్థితులను దమించ 

వచ్చు. 15. నిశ్చలమైన ఆవికలమైన మనః స్థితిని పొందటానికి పట్టువిడువని సాధన కావాలి, 
14, దీర్హము, త్మీవము, విచ్చిన్నమూ ఆయినదే అయినా, చివరకు ఆది కుదురు 

కుంటుంది. సాధ్యమవుతుంది. 15. ఎవనికై తే దృశ్యమానమవుతున్న |పాపంచిక ను ఖాలపట్రీ 
కాని, పవ్మిత [గంథాలలో చెప్పబడి దృశ్యమానంకాని సౌథ్యాల పట్ట కాని, పిపాసడఉండదో 

వానికి నిస్సృంగత్వం స్యాధీనమై పోతుంది. దాని యందు అధికారి ఆతడవుతాడు. 16. స్వాత్మ 

దర్శనుడై న విజ్ఞనియందు ఈ నిస్సంగత్వం |తిగుణములయందు కూడా ఎప్పుడైతే అను 

వర్తిస్తుందో అప్పుడది పరమ్మశేష్టతా స్ట్తిని చేరు కొంటుంది. 

వ్0, వ్యాధి, [కియాహన్యత, సందేహము, నిర్ణక్ష్యము, ఆలసత, _పాపంచిక 

మగ్నత, భాంతి, మనస్సును ఏక్నాగమైన సతికి తీసుక వచ్చి సమాధి స్థితిలోని ఏప్పాయిని 

కూడా అందుకో లేక పోవడం, అనేవి దీనికి అవరోధాలు. 

81. చంచల మనస్కుడైన వాడు దైన్యం, [కుంగుపాటు, శారీరక ధృడత్వం 
లేక పోవడం, ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసాలు సౌష్టవంగా లేక పోవడం, మొదలైన వానికి వశవర్తియై 

ఉంటాడెల్ణప్పుడూ, 

82, వీటన్నిటిని అధిగమించడానికి ఏకా గతతో కూడిన ధ్యానం అలవరచుకో వాలి: 

లీకి. సుభితులయెడ, అసుఖితులయెడ, ధన్యులయెడ, దుఃఖో పహతుల యెడ 

క్రమంగా మెతి, దాక్షిణ్యం, తృప్తి, అనాసక్తత అలవరుచుకోగలిగినప్పుడు, మనస్సు 
(పళాంతంగానూ, ఆనందంగానూ వుంటుంది. శీర్. లేదా (పాణాయామంవల్ణనై నా, క్? 

లేదా దేనియందైనా నిగ్గిష్టమైన వస్తువునందు నిశ్చలమైన మనను నిలిపిధ్యానించడంవల్లనూ 

ఈ సమాధి స్తితి లభిస్తుంది. 88. లేదా సతతమూ ఆనంద పద మైన స త్యమునందే 

మగ్న మై, వీతదై న్గమైన తై జసాత్మిక మైన మనస్సువల్ల. 87. సమస్త మోహముల నుంచి ముక్త 
సంగులెన మహాత్ముల నుధ్యానించడంవల్ల. 88. లేదా స్వప్నజ్ఞానంగాని, నిదాజ్ఞానంగాని 

ఆలంబనంగా తీసుకొన్న చిత్తం (దృఢస్థితి కలడిఆవుతుంది). 89. తనకు ఇష్టమైన విష 

యాన్ని గూర్చి ధ్యానంచేసినా సరే. 40. ఈ విధంగా చిత్త స్టైర్యం సంపాదించిన వానికి పర 

మాణువు మొదలు పరమ మహత్తు వరకు వశీకారం లభిస్తుంది. 

47. ఆలోచనలులేని స్ధితి పరిశుద్ధంకాగానే బుద్ధినై ర్మల్యం లభిస్తుంది. 
45, ఆప్పుడు బుద్ది సత్య పూర్ణం అవుతుంది. 49. వస్తువుల వి శేష స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడం 
చేత చిత్తానికి కలిగిన ఈ బుతంభరా స్థితి శబ్దానుమానాలద్వారా లభించిన జ్జానం కంటే 
భిన్న మెనది, 50. ఈ బుతంభరా స్ధితి వలన కలిగిన సంసారం ఇతర జ్ఞానాల వలన 
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కలిగిన సంస్కారాలకు | పతిబంధకంగా ఉంటులది. 51. ఈ స్థితికి సంబంధించిన సంస్కా 

రం కూడా నిరుద్ధం అవగానే |పతీదీ నిరుద్ధం ఆవడంచేత నిర్బీజ (విషయశూన్య) సమాఢి 

లభిస్తుంది. 

II సాధనా పాదం, 

1, తపస్సు, స్వాధ్యాయమూ, ఈశ్వరధ్యానము - ఇవి యోగ సాధనాలు 

2. చిత్తానికి ఏకాాగత కలిగించడం క్షేశాలను తగ్గించడం - ఇది తపస్సు మొదలైన సాధ 
నాల పయో జనం, 

ర్. ఆవిద్య, అహంకారము (అస్మిత); రాగము, ద్వేషము, అధినివేశము - ఇవి 

కేశాలు, 4. చివరి నాలుగు కేశాలకూ ఎ అవి (పసుప్తాలెఉన్నా, సూక్ష్మంగాఉన్న, విచ్చిన్నా 

లైనా, ఉద్ధృతంగా ఉన్నా - అవిద్యయే మూలం 5, అనిత్యమూ, అశుచి, దుఃఖము, అనాత్మ 

ఐన వాటి యందు నిత్యము, ళుచి, సుఖము, ఆత్మ అనే బుద్ధి అవిద్య. 6, దృష్ట, దర్శన 

సాధనములు అభిన్నములని అనుకోవడం అస్మితము. 7. సుఖాన్ని పట్టుకొని [వేలాడడం 

రాగం రీ. దుఃఖం విషయంలో కలిగే కోధాదికం ద్వేషం 9 విద్వ్యాంసుల్లో కూడా సహ 

జంగా కనిపించే | పాణాలమీద తీపి అభినివేశం. 

11, ఈ క్లేశాల వలన కలిగే వృత్తులనన్నింటినీ ధ్యానంచేత పరిత్యజించడం 
కోసం (ప్రయత్నించాలి. 15. వివేకవంతునికి అంతా దుఃఖమయంగానే కనబడుతుంది. 

ఎందుచేతనంటే - అన్ని సుఖాలూ. చివరికి దుఃఖంగానే పరిణమిస్తాయి; వాటికీ విఘ్నం 

కలిగనపుడు మనస్సు బాధపడుతుంది; సుఖాలకోసం |పయత్నించేటప్పుడు దుఃఖం కలుగు 

తుంది, బుద్ధి రూపంగా పరిణమించిన సత్తరజస్త మోగుణాలు పరస్పర విరుద్ధంగా పసి 

చేస్తూ ఉంటాయి. 16. రాబోయే దుఃఖాన్ని (యోగాభ్యాసాదుల చేత) తొలగించుకోవాలి. 

£6. యమ నియమాది యోగాంగాలు ఆభ్యసించడంచేత అశుద్ధులు కీణించగా 

జ్ఞానం (పదీప్తమై వివేకఖ్యాతికి దారి తీస్తుంది. £29. యమము, నియమము, ఆసనము, 

[పొాణాయామము, _పత్యాహారము, ధారణ, ధ్యానము, సమాధి అని అంగాలు ఎనిమిడి" 

[0. అహింస, సత్యము, అస్తేయము (దొంగతనం చేయక పోవడం) (బబహ్మచర్యము, అపరి 

(గ్రహము (ఏ వస్తువులూ స్వీకరించకుండా ఉండటం) - ఇవి యమాలు. ల1. ఈ సియమాలు 

జాతి, దేశము, కాలము, సమయము వీటి బేధంమీద ఆధారపడక పోవడంచేత సాఠ్వ 

భౌమాలు. అందుచేతనే వీటికి మహ్మావతాలని పేరు. శీ2, శౌచము, సంతోషము, తపస్సు, 

స్వాధ్యాయము, ఈశ్వరధ్యానము - ఇవి నియమాలు. శీలి. యోగానికి వితర్కాలచేత 

విఘాతం కలిగినపుడు |పతిపక్ష భావనం చెయ్యాలి లి, “హింసాదులు వితర్కాలు. ఇవి 

స్వయంగా చేసినవి కావచ్చు, చేయించినవి కావచ్చు, ఆమోదించినవి కావచ్చు, లోభం లేక 

కోరిధం మోహం వీటికి కారణాలు, ఇవి మృదువై నవి (తక్కువసాయిలోనివి) గాని, మధ్య 

మాలు కాని, అధిక |పమాణాలు కొని కావచ్చు. ఇవి అన్నీ ఆంతులేని దుఃఖా జ్ఞానాలకి 

దారి తీస్తాయి” _ అని భావిచడం (పతిపక్ష భావన, 55. అహింసయందు స్థిరమైన స్థితి 

లభించిన వాని సమీపంలో ఇతర జంతువులు తమ సహజ వై రం పరిత్యజిస్తాయి. సత్యంలో 

(పతిష్గ లభించిన వాని మాటమ్మాతం ఛేత (ఇతరులకు కూడా (క్రియా ఫలాలు లభిస్తాయి, 
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9'7. ఆమైయంలో (పతిష్టపొందిన వానికి అన్ని రత్నాలూ అభిస్తాయి. శిర. [బహ్మచర్యంలో 

(ప్రతిష్ట 'లభిసే సామర్థ్య విశేషం పావీసుంది. ఏఏ. అపరి! గహంలో స్రైర్యం లభించగానే 

ఈ జన్మ ఎట్లు, ఎందు నుషవచ్చిందె అనే విషయం తెలుస్తుంది. 40, శౌచంవల్ద తన శరీరంమీద 

ంబ= భంటో పెట్టుకోకుండా ఉండడమూ లభిస్తాయి. 41, ఆంతే 

ద్ధి (చితం” ని రజ స్రమోగుణాలు తొలగిపో వడంద్వారా) మంచి 

(సుఖంగాఉన్న ) మనస్సు. ఏక్షాగత, ఇం| తయ జయము, జఅత్మదర్శన యోగ్యత ఇవికూడా 

ంత్భ ప్తివల్ల అతు: త్రమమైన సుఖం లభిస్తుంది. 48, కపస్సువద్ది అసద్ధి 
గు ల 

స్ ష్ 

ఇ 
కాకుండాసతం కు 

జ 
౧ 

య 
టే నశించ డం ద్వారా 

4 4, స్వాధ్యాయా ధయన వంవ్వు pn శ్ కందం రలిసుండి. 45, "ఈశ్వర ధ్యానం 

మాధి లభిస్తుంది. 43, సి స్థిరంగాను (చాలా సెప్పు) సుఖంగాను కూర్చోడానికి అనువైనది 

ఆసనం, 468. ఆసనసెర(ఃం లభించడంతో శీతోష్టాది ద్వంద్వాలు బాధించవు. 49, ఆసనం థ్ క 

వేసిన తరవాత క్వాన్యపశ్వాసాల గతిలో శాస్తో9 క్తంగా మార్పులుచేయడం ప్రాణాయామం. 

50. [పాణాయామం రేచకం (పెకి క్వాసవిదులట), పూరకము (లోనికి నింపుట), కుంథ 

కము (లోన గల పుట) అని మూడు విధాలు, ఇది దేశము, కాలము, సంఖ్య వీటిచేత నియ 

మితం జొతుండి. ఇది దిర్షం। ంగాను, సూక్ష్కుంగానూ ఉంటుంది. 51. పైన చెప్పిన రేచకపూర 

కాలకు అతీతమై స్వయంగా గానే కలిగే ( కేవలకుంభక రూపమైన) (పాజాయామం నాలుగోది. 

52, పాణాయామగై సై సై గరం పుల్ల పకాశావరణం తొలగిపోతుంది. 53. మ మనస్సు ధా రణకు 

యోగ్యం అవృతుంది. పడీ ఇం; (డియాలను వాటి విషయాలనుండి దూరం చేయడంతో ఆవి 

చిత్త స్వరూపం కలవి వలె అవృతయి. దీనికి | (పత్యాహారం అని "పీరు. 55, దీనితో ఉంది 

యాలు పూర్తిగా వశం జొతాయి, 

సుంది. న 
(war) 

వల స 
cc 

వేదాంతం 

(బబహ్మ సూ సూత శాంకర భాష్యం LLI_4, ఆధ్యాస & భాష?ం : చి 

“నువ్వు” “నను” అనే వ్యవహారాసికీ గోచరంఅయిన విషయము విషయి ఈ 

రెండూ చీకటి వెల తురుషలె వరన మూ వరదం అయినవి. ఆందుచేత ఈ రెండింటికీ 

తాదాత్మ్యం కుదరదు. వాత య వత కుదరదు. ఆలండుబేత 'నువ్వు' అనే || పత్య 

యానికి గోచరమైన జడార్శకి “సివి” అనే (వత్యయానికి గోచరమైన విష 

యాన్నీ దాని ధర్మాలనూ ఆ క సీంచడం, దానికి స ఐగా విషయినీ దాని ధర్మా అనూ 

విషయంమీద ౪ ఆధ్య్గసించడం ఆయు క్రమ చెప్పడం ౭ యు క్రమే, ఐనా పరస్పర బేధం తెలి 

యక పోవడంచిత ఒకదాసిమీడ మరియొక దాని తాదాత్మ్యానీ 3 మరియొకదాని ధర్మాలనూ. 

అధ్యసించి, అత్యంతము పరన్నరభిన్నాలై న ధర్మధర్యుల అధ్యాసంచేత సత్యాసత్యాలు 

రెండింటినీ కలిపివేసి “ఇది నేను" “ఇది నానో అని స్వభావసిద్ధ మైన లోకవ్య కహారం 

కనబడుతుంది, 

“అధ్యాస"” అంటే ఏమిటి ? ఆని ఎవరై నా (ప్రశ్నించవచ్చు. ఒక వస్తువునందు 

పూర్ణము చూచిన దాని న్మృతి రూపమైన ఆభాసం అధ్యాసఅని చెపుతాం. ఒక వస్తువుపై 

ఇతరవస్తు ధర్మాల ఆరోపం ఆని కొందరు ఆంటారు. ఏ వస్తువుపెదేని ఆధ్యాసమో వాటి 

pr 

స్ (ణు 

లెగ్ pa EX 0 & [లీ 



సంక లనం_వేదాంతం 6 శ 

' బేధమును (గ్రహించక పోవడంవల్ల లిగిన |భమలఅని మరికొందరంటారు, ఇతరులై లే_దేని 

యందు దేని ఆధ్యాసమో దానికే విపరీత ధర్మత్వకల్పని అనిఅంటారు. ఎవరు ఏమి చెప్పినా 
ఒక వస్తువు అన్యవస్తుధర్మాలతో థాసించడం నదడాసిలో మార్పులేదు, అందుచేత నే_ 

“ముత్యపుచిప్ప వెండివలె ప్రకాకిస్తుంచ, ఒక చం[దబింఒం రెండు చం; దఓంబాలలాగ కన 

బడుతూన్న ది" ఆని లోకంలో అనుభవం. 

సరే, విషయం కాని (ఇం డయాడి గోచరం కానీ) [ప్రత్యగాత్మ మీద విషయాలకీ 

వాటి ధర్మాలకీ ఆధ్యాస ఎట్టు 2 [పతీవాడూ ఎవర ఉన్న విషయం మీదే 

కాని (పత్యగాత్మయా అ వషయం అని చెపుతున్నా ? చెపుతాం వీను - ఈ (ప్రత్యగాత్మ 

సర్వదా ఆ విషయం కాడు. “నేను అనే _పకయానికి విషయమే కదా. పత్మగాత్మ 
శో 

జ్ఞాసం అపరోత్ష జ్ఞానం కూడాను. ఎదుట ఉన 
శ టు శ్ ఎపి 

విషయం ఆధ్యసించాలి అనే నియమం కూడా లే 

కూడా బాలులు తలత్వము, మాలిన్యము ముద లైనప అధ్యసిస్తున్నారు కదా? అందుచేత 
ప్ర _ వో స్ ea వి Ww (పత్యగాత్మమీద ఆనాత్నా ధ్యాసం ఆని చెగ్నడంల్ ఏరొధం ఏమి రేదు. 

దు. ఆపత్యక్ష్షంఅయిన ఆకాశం మీద 

. న్ ౬ క్ర (8 య్ వ్ క్ (జ్ ఫ్ర ఇలాంటి లక్షణాలు కల ౧ అధాన్గని సయ విద అ 

తున్నారు. దానికి విపరీతంగా వస్తుస్మ గూ వాసి గర డ్వందడం అశ విద్య అని అంటారు. 
(32) 

ఇది ఇలా ఉండగా - ఏ వస్తువు మీవ ఏ వస్తువును అధ సిసారో దాని (అధ్య స్త స్తమైన దాని) 

అ 
_ 

దోషం కాని గుణం కానీ అణుమ్మాత ఆమైనో ద దొసిక్ ( 1. సం|కమించదు, 

ఐన ది  సమాణము", ఇది; పమేయకు 7 ఇతార్భప్ వచ ప కాలు నడుస్తున్నాయి. ; విధి 

సిషేధాలు మోక్షమూ బోధించే కాస్తాాలన్నీ కూదా? పవ క్షస్తున్నాయి 

ఐతే పత్యతాఏ _పమాణాలు, కనా. న లూ పాడా అ విద్యాస్థితిలో మ్మాతమె 
[రా గక 

, పవర్తించేవని చెప్పుడిం ఎట్టా 7 రపతన్నం వను. దహ హం|(దియాదుల విషయంలో అహం 

కారమూ మమకారమూ లేని వాని కి [ప్రమాతృత్వమే కు పరనవ్పుడు ప్రమాణముల (పవృత్తి ౧ 

లు 

యే ఉండదు. ఎందు చేతనం టే-ఇ౨| దియాల సహాయం కుండా (పత్యక్షావి వ్యవహారం కుదరదు. 
టీ షి = షః 

అధిషాత ఒకడు లేకపోతే ఈం! దియాటు శంవహరించ లేచ్చ. దెహం మీద ఆత్మ త్వాధ్యాసం 
© 

లేక పోతే ఎవ్వడూ వ్యవహారాఎ చేయలేడు. ఇవంతా శ రీరేం,డియాదులు) లేకపోతే అసంగ 

మైన ఆత్మకు _ప్రమాతృత్వం అనేది కుదరదు. _ప్రమాతృత్యం లేకపోతే పమాణాలకి 

(పవృత్తి లేదు. అందుచేత _(పత్యకాది [పమాణాలూ థాస్తా9లూ కూడా అవిద్యావంతులను 

ఉద్దేశించినవే. 

'అట్టు కాని దానిని ఆ విధంగా చూడడం అభ్యాశ అని చెప్పి ఉన్నాం. ఉదా 

హరణకి - పుత్ర తభార్యాదులలో ఏమైనా లోవాలున్నా లేకపోయినా తనకే లోపాలున్నాయని, 

లోపాలు లేవనీ భావిస్తూ బాహ్యధర్మాలు తనపై అధ్యసించుకొ ంటున్నాడు, అలాగే దేహ 

ధర్మాలు ఆధ్యసించి “లావుగా ఉన్నాను, చిక్కిపోయినాను, తెల్లగా ఉన్నాను, 

నిలచినాను, నడుస్తున్నాను, గెంతుతున్నాను” అని అనుకొంటున్నాడు. ఆలాగే ఇం దియ 
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ధర్మాలు అధ్యసించి, “మూగవాడను, ఓఒంటికంటి వాడను, నపుంసకుడను. చెవిటి 

వాడను, గుడ్డి వాడను” అని అనుకొంటున్నాడు. ఆలాగే అంతఃకరణ ధర్మాలైన 

కామము, సంకల్పము, సంశయము, నిశ్చయము మొదలై న వాటిని తనపై అధ్యసిస్తున్నాడు. 

ఈ నిధంగానే ఆహం |పత్మయానికి గోచర మైన అంతఃకరణాది కాన్ని, అంతకరణాదుల 

సమస్త వ్యవహారానికి సాక్షి భూత మైన [ప్రత్యగాత్మ పె అధ్యసిస్తాడు; అంతఃకరణాది విరు 

ద్ధంగా ఉండి సర్వసాక్షి ఐన (పత్యగాత్మను అంతఃకరణాదుల పె అధ్యసిస్తాడు. ఈ విధంగా 

ఆద్యంతాలు లేకుండా నైసర్గికంగా వస్తూ క ర్భృత్య భో కృత్వాలు _ప్రవర్తి రింపచేసే మిథ్యా 

(ప్రత్యయ రూపం ఐన ఈ ఆధ్యాస సర్వలోకానుభ వ సిద్ధంగా ఉంది, సర్వానర్థాలకీ మూల 

కారణం ఆయిన ఈ అధ్యాసను తొలగించడానికీ ఆ త్మెకత్వ జ జానం కలిగించడానికి ఉప 

నిషత్తులన్నీ బయలుదేరినాయి. సర్వోప నిషత్తులకూ ఇదే ప్రధానోద్దేశం అనే విషయాన్ని 

మమ ఈ శారీరక మీ మాంసలో (పదర్శిస్తాం,. 

నేను వ్యాఖ్యానం చేయదలుచుకొన్న వేదాంత మీమాంసా శాస్తారినికి ఇది మొదటి 

సూతం :- 

'ఆథాతో (బహ్మ జిజ్ఞాసా' (“తరవాత ఆందు వలన బహ్మ జిజ్ఞాస”) సూత్రంలో 
ఉన్న “అధ థద్దాసకి తరవాతి అసి ఆర్థం, ఆనే విషయం ఆంగీకరించాం. ఐతే ధర్మ 

జిజ్ఞాసకు పూర్వం తప్పని సరిగా వేదాధ్యయనం ఉండాలని చెప్పినట్లుగా [బ్రహ్మ బిజ్ఞాసకి 

కూడా పూర్వం తప్పని సరిగా ఏది ఉండాలి - ఆనే విషయం తెలుసుకోవాలి. స్వాధొసి 

యనం తర్యం రెండు జిజ్ఞానలకూ సమానమే. ఐతే- బహ్మజిజ్ఞాస విషయంలో, ఇది 
కర్మావ బోధ తరవాత జరగాలి అనేది విశేషం కాదా ? కాదు, ధర్మ జిజ్ఞాస చేయకపోయినా 

కూడా ఉపనిషత్తులు చదువు కొన్నవానికి |బహ్మ జిజ్ఞాస కలగవచ్చు కదా! vera cc ne 

ధర్మ, _బహ్మ జిజ్ఞాసలకు ఫలం విషయంలోనూ, జిజ్ఞాస్య విషయంలోనూ కూడా భేదం 

ఉంచి, ధర్మజ్ఞాన సికి ఫలం అభ్యుదయం, ఆడి అనుష్టానం మీద ఆధారపడి ఊంటుంది. 

(బ్రహ్మజ్ఞా రానికి ఫలం మోక్షం. డికి ఏ ఆనుష్టానాల అపేశా లేదు. తెలునుకో దలచిన 

ధర్మం తెలుసుకొనే సమయంలో ఉండదు. దీనిని ఇంకా పుట్టించాలి. అది పురుమని 

వ్యాపారం మీద ఆధారపడినది కదా? తెలుసుకో దలచిన [బ్రహ్మ మాతం ఎపుడు ఉన్నదే. 

అది నిత్యం కాబట్టి పురుషుని వ్యాపారం మీద ఆధార పడ్డది కాదు. ఆ రెండింటికి సంబంధిం 

చిన [ప్రమాణాల (వైదిక (ప్రమాణాల) (పవృ త్రిలో కూడా తేడా ఉంది, ధర్మం బోధించే 

బోధన ధర్మం చేయవలసిందిగా పురుషృణ్ణి నియమిస్తూనే భోధిస్తుంది. (బహ్మ బోధన 

మాతం కేవలం పురుషునికి బోధ మాత మే చేసుంది. ఇం|దియాలకి విషయాలతో సంబంధం 

కలగగానే జ్ఞానం కలిగినట్లు [(బహ్మబోధన వల్ల జ్ఞానం కలుగుతుంది కాబట్టి పురుషుణ్ణి 

జ్ఞానం విషయంలో నియమించే పనిలేదు. 

అందుచేత, దేని వెనువెంటనే (బహ్మజిజ్ఞాస కలుగుతుందో ఆలాంటిది ఏదోఒక 

చెప్పవలసి ఉంది. చెపుతున్నాం వినండి. నిత్యానిత్య వస్తువి వేకము, ఇహలోకపరలోక భోగాల 

మీద వైరాగ్యం, శమదమాడి సాధన సంపద, మోక్షం కావాలనే కోరిక, ఇవి కనక ఉన్న 

దైతే ధర్మ జిజ్ఞాస చేయడానికి వూర్వమూ తరవాకా కూడా (బహ్మ జిజ్ఞాస కలగడానికి, 

(బహ్మను తెలుసుకోవడానికీ కూడా వీలౌతుంది; అవి లేకపోతే వీలుకాదు. అందుచేత 'అథ 
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శబ్దం పైన చెప్పిన 'సాధనసంప త్తి లభించిన తరవాతి అనే ఆర్థం బోధిస్తుంది. 

ఆ |బహ్మ పసిద్ధమైనదా, ఆపసిద్ధమైనదా ? _పసిద్ధమైనదైతే దానిని గూర్చి 

జిజ్ఞాస చేయవలసిన పనిలేదు, ఆప్రసిద్ధం ఐతే జిజ్ఞాసచేయడానికి శక్యకాదు. దానికి 

సమాధానం ఏమిటంటే _ నిత్యమూ, శద్ధమూ, _ బుద్ధమూ, ముక్తస్వభావమూ, సర్వ 

జ్ఞమూ. సర్వశక్తి సమన్వితమూ ఆయిన[బహ్మ అనేది ఒకటిఉంది. [బ్రహ్మ శబ్దం వ్యుత్పత్తి 

(ప్రకారం, ((బహ్మ శబ్దానికి మూలం ఐన) 'బృహ్” ధాతువు ఆర్థం అనుసరించి నిత్యత్యమూ, 

శుద్ధత్వమూ మొదలైన అర్థాలన్నీ లభిస్తాయి. _బహ్మ అందరికీ ఆత్మకనక దాని ఉనికి 
సర్వ్మ్యపసిద్ధ మైనది. 'ఆత్మఉన్నది” అని [పతీవాడూ తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు. నేను, 

లేను” అని ఎవడూ అనుకోడు. ఆత్మా సిత్వమే కనక _పసీద్ధం కాకపోతే పతీవాడూ “నేను, 

లేను” అని అనుకోవలసివస్తుంది. ఆ “నేనే” (ఆత్మయే) బ్రహ్మ, 

|బహ్మ ఆత్మగా లోకంలో (పసిద్ధం ఐతే అడి తెలిసిందే కాబట్టి దాని జిజ్ఞానతో పని 

లేదు-అనే ఆశంక వస్తుంది కదా ? అలా కాదు. (సామాన్యతః దాని ఉనికిని అందరూ అంగీ 

కరించినా) దాని విశేషాన్ని గూర్చి విపతి పత్తి ఉంది. చైతన్యంతో కూడిన దేహమే ఆత్మ 

అని పాకృకజనులూ లోకాయకులూ ఆధి పాయపడుతున్నారు. చైతన్యం గల ఇందియాలే 

ఆత్మఅని కొందరు అంటున్నారు, మనస్సే ఆత్మఆని మరికొందరు. క్షణికమైన విజ్ఞానమే 

ఆత్మ అని ఇతరులు ఆంటున్నారు. శూన్యము అని కొందరు అంటున్నారు. దేహాదుల కంటే 

భిన్నుడై క్ర ర్రగాను భో క్తగాను ఉన్న ఒక సంసారి ఉన్నాడని కొందరు అంటున్నారు. ఆ జీవాత్మ 

కంచే భిన్నుడైన సర్వజ్ఞుడు, సర్యశ కి మంతుడు ఆమిన ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని, అతడే 

జీవాత్మకు ఆత్మ (జీవునికం'ె వేరుగా లేడు) అని మరికొందరు అంటున్నారు. ఈ విధంగా 

ఎంతోమంది యుక్తులూ, యుకా ్యభాసాలూ, వాక్యాలూ, వాక్యాభాసాలూ [పమాణంగా చూపిస్తూ 

అనేక విధాలైన అభ్మిపాయాలు వెల్లడిస్తున్నారు, జాగ శ్రగా పరీక్షించకుండా ఏదోఒక మతం 

అవలంబి9చేవాడు మోక్షానికి దూరం ఆవడమే కాకుండా అనర్థాలపాలవుతాడు. అందుచేత 

(బహ్మ జిజ్ఞాసోపన్యాసం ద్వారా (శుతి విరుద్ధంకాని తర్కం సాధనంగా తీసుకొంటూ మోక్ష 

(పయోజనమైన ఉపనిషద్వాక్యార్థ విచారం (పారంభిస్తున్నాము. 



డే టిల్యుని అర్థశా స్తవం (1 
(రాజ్య శాస్త్రము) 

1.1 (ఈ [గంథంలో ఏయే విషయాలు ఎంతెంతవరకు ఉన్నవి). 

రాజ్యం సంపాదించటం, దాన్ని పాలించటం విషయంలో పూర్వాచార్యులు ఎన్ని 

అరశాస్తా9లు (పస్తావించారో సామాన్యంగా వాటినన్ని టినీ వడగట్టి ఈ అర్థశాస్త్రం రచించటం 

జరిగింది. ఇందులో ఏయే ఆధికరణాల్లో ఏయే [పకరణాలున్నాయో దిగువ వివరిస్తున్నాము. 

విధ్యా విభాగాలను పరిగణనం చెయ్యిటం - విద్యలకోసం వృద్ధులను సేవించటం, 

ఇం|దియాలను జయించటం, ఆమాత్యులను ఎన్ను కోవటం, ఇతర సలహాదారులనూ పురో 

హితులనూ సమకూర్చుకో వటం, అమాత్యుల నిజాయితీని ఉపథల చేత (రహస్య పరీక్షల 

చెత) గుర్తించటం, గూఢ పురుషులను నియమించటం, వారిని తగిన పనులలో నియో 

గించటం, తన రాజ్యంలో శ తువుల బోధలకు లొంగి తనయెడల విరక్తులు కావటానికీ కాక 

ఫోవటానికీ అవకాశం ఉన్న వాళ్ళ విషయంలో జా|గ త్ర వహించటం, పరరాజ్యూలలో 

ఆయా రాజుల విషయంలో విర క్రి కలిగించటానికీ వీలబయిన వారిని కూర్చుకోటం, మంతా 

లోచనము, దూతలను సియమించటము, వారిలోని రకాలూ విధులూ, రాజ పుతులను దారి 

త పృనీయకుండా జాగ త్ర వహించటం, వారి దుర్భత్తం కనిపెడుతూండటం, ఎదురు 

తిరిగిన రాజపుతుల విషయంలో రాజు పవ ర్రించ వలసిన విధము, రాజు నడవడి, విధులు, 

రాజ భవనము - ఆది ఉండదగిన ప్రదేశము - దానిలో ఏర్పరచదగిన గదులు; రాజు 
అంగరక్షణము - ఇవి పినయాధికరణమనే [పథమాధికరణంలో ఉన్న (పకరణాలు. 

జన పదాల నేర్పరచటం, బంజరు భూములను తగిన యేక్చాట్లు చేసి అడవులను 

(పత్యేకించటం, రకరకాల దుర్గాలు, దుర్గ రూపంలో రాజధానిని నివేశనం చేయటం, కోఠా 

గారము, పణ్యాగారము (Market), ఆయుధాగారము, బంధనాగారము (Prison) మొద 
లెనవి నివేశనం చెయ్యటం, 

ఆయ (Revenue) విభాగము నేర్పరచటం, ఆయాన్ని సంగపాంచే వనదులు, 
గణక (Accounts) విభాగము, ఆయంలో వచ్చే నష్టాలు, వాటిని రాబట్టుకోవటం, పరి 
పాలనాధికారులు, వారి నడవడిని కని పెట్టటం. 

శాసనాలు వెలయించటం, వాటిని వాయటంలో ఉండదగిన లక్షణాలు. 
కోశంలో చేర్చటానికి యోగ్యమైన రత్నాలు సేకరించటం, గనులు _ వాటినుంచి 

ధాతువులను సంగహించటం, సువర్ణానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు, సువర్ణాధ్యము డు, 
విశిఖ (Gold Market) లో సౌవర్ణికులు (సరాఫ్లు) స్వర్గకారులు; భాన్యాలను వ్యవసా 
యాత్సత్తులను నిలవ చేయటం, థాన్కాగారాధ్యకుడు, వ్యాపారము (Commerce), 
పణ్యాధ్యక్షుడు, ఆటవీ సంపద - దాని అధ్యకుడు, ఆయుధాగారము, దాని అధ్యక్షుడు, 
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తూనికలు, కొలతలు; దేశ కాలమానము, శుల్కాలు (Customs and tools) కట్టు బళ్ళు; 

ఎగుమతి దిగుమతులపై పన్నులు; శల్కాధ్యకుడు, సూ తాధ్యక్షుడు. (నూలు, నేత వస్త్రాల 

మీద అధికారి ', నేత వస్తా9లు, సీతాధ్యక్షుడు (వ్యవసాయాధ్యక్షుడు,, సురాధ్యతుడు 

మత్తుపదార్థాల పె ఆధికార్) ; సూనాధ్యక్షుడు (Superintendent of Slaughter 

Houses) గణికాధ్యకుడు, నదులు సము[ దాలు మీద జరిగే వ్యాపారాన్ని పర్యవేక్షణ 

చేసే నాకాధ్యకుడు, గోళాఖాధ్య కుడు, అశ్యాధ్యకుడు, హ_స్కృధ్యక్షుడు; ఏనుగులను పట్టు 

కొనటం; రథాధ్యక్షుడు, పదాత్యధ్యక్షుడు, సేనాపతి; జనపదాలలో |పవేళ్ల నిష్క్రమణా 

లకు ఆజ్ఞాపత్రాలిచ్చే మదాధ్యకుడు; ఈ ఆజ్ఞాపతాలను పరిశీలించే వివితాధ్యక్షుడు. 

(వివీతమంటే అడవులలో ఏర్పరిచే చౌకీ). 

రాజ్యాన్ని పరిపాలనావసరా లద్యృష్ట్యా మండలాలుగా వ్యవస్థ చెయ్యటం, గుప 

చరుల నియామకము, నగరాధ్యయముడు (City Chief), ఆతని విధులు-ఇవి ఆధ్యక్షపచార 

మనే రెండవ అధికరణంలో ఉన్న [పకరణాలు - ఆయాళాఖల అధ్యుములను, వారి విధులను 

గురించి ఈ [పకరణాలు తెలుపుతున్న వి, 

న్యాయవిచార ణము, వివాదకారణాలు, వివాహము, విధులు, నియమాలు; వైవా 

హక సంబంధాలనుంచి ఏర్పడే వ్యవహారాలు, దాయవిభాగము-గృహము, ఇతర స్థిరాస్తులకు 

సంబంధించిన తగాదాలు, సార్వజనిక (పదేళాలు, జలా ధారాలు మొదలయిన వాటికి 

సంబంధించిన నేరాలు, పరంపరాచారాల భంగము, బుణాలు, ఉపనిధులు (Deposits) 

కర్మకరులూ, వేతనాలూ, (ణీ కర్మ స్థానాలు (Corporate bodies), క్రయవిక్రయాలు, 

దాచనిచ్చినదాన్ని తిరిగి ఈయక పోవటం, చౌర్యము, బలవంతంగా ఇతరుల సొత్తుహరించటం 

(సాహసం), వాక్సారుష్యము, దేహపీడ కావించటం, జూదము -- ఇవి ధర్మ స్టేయమనె 

తృతీయాధి కళణంలోని [పకరణాలు. 

వివిధవృత్తులలో ఉండేజనులు, కొరుకులు (Artisans), నేతగాండ్రు 

(Weavers) మొదలై నవారి చౌర్యాన్నీ ఆ|క మాలనూ నిరోధించటం, ఆగ్ని[ప్రమాదాలు, 

వరదలూ, అంటురోగాలు, కరువుకాటకాలు, చీడపురుగులు మొదలై న సహజోప[దవాలు 

(Natural Calamities) విషయంలో తీసుకోవలసిన చర్యలు, రహస్యమార్గాల (చీకటి 

బజారు) ద్యారా ఆదాయం పెంచుకొ నేవాళ్ళను పట్టుకోటం, గు ప్రచరులద్వారా సంఘంలోని 

దుర్మార్గులను పట్టించటం, మోహజనక విద్యల చేత చోరాదులను కసక్కోటం, ఆపహృత 

ధనాదులను పట్టుకోటం' హఠాత్తుగా మరణించిన వారి విషయమై దర్యాప్తు చేయించటం, 

చోరులనుంచి (పశ్నించటంద్వావాను, నిర్బంధమార్గాల ద్వారానూ సమాచారం రాబట్టటం, అన్ని 

అధికరణాల (departments) మీదనూ అధికారులమీదనూ వారిదుష్కత్యాల మీదనూ నిఘా 

ఉంచటం, చిన్న దొంగతనాలకూ, నేరాలకూ శిక్షలు, (పాణదండనకూ చితవధకూ అర్హమైన 

నేరాలు, కన్యాబలాత్కారము (Rape), అతిచారము (Transgression), అకమ్మపవే 

శము (౧6552255), బుద్ధి పూర్వక హింస. మొ; వ్యభిచారము మొదలై నవి.-ఇవి కంటకోద్ధ 

రణమనే చతుర్థాధికరణంలో ఉన్న [పకరణాలు, కంటక ద్ధరణం అంటే అసాంఘికశక్తుల 

నిర్మూలనము. 

5 
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రాజకీయోద్యోగుల అభి దోహము, వారికి దండన, పన్నులు మొదలగువానిద్వారా 

కోళా భివృద్ధి (Development of Treasury), భృత్యకర్మ (Service), వేతనాలు 

(Salaries), రాజుదగ్గర ఆశయము (Asylum), భృత్యకర్మకో రేవారు నడ చుకోవలసిన 

పద్ధతులు (వృత్తము-Conduంt) అతర్మిత మైన ఆపదలలో (Emergencies) రాజ్యాన్ని 

రక్షించటానికి ఉపాయాలు లేదా మార్గాలు _- ఇవి రహస్యము-ర క్షణ చర్యలూ (Secrecy 

and Secutity Measures} ఆనే ఐవవజథికరణంలో ఉన్న విషయాలు. 

రాజ్యంలో ఉండే (పకృతులు (Element). రాజు (స్వామి), అమాత్యుడు 

జనపదము (00౪8౪07), దుర్గము (010, కోశము (౯౯96౯), సైన్యము (Army): 

మితులు, సంధి-విగహము (Active Preparation) ఇవి మండలయోనిఆనే ఆరవ ఆధి 

కరణంలోఊన్న విదేశవ్యవహారాలు, వై దెశికనీతి అనే వాటికి సంబంధించిన విషయాలు. 

షాడ్డుణ్య! త్రి (ఆరు విధాలైన రాజనీతి)- సంధి (Peace Treaty), విగహము 

(War), ఉపేక్ష (Indifference), యానము-శ తువువపై నడవఓం (proceeding 

against the enemy), శరణము పొందుట (Seeking Refuge), దె ఇధీభావము 

(సంధి, విగహము కండ కూడా శడప&ం-Joint pursuit of Peace and War). 

షాడ్డు ణ్యాన్ని పయోగించటం. సంశ్రయవృ త్రి అవలంబించవలసిన పరిస్థితులు - 

తుల్యబలులు. అధికబలులు, హీనబలలు అయిన రాజులయెొడల పయోగించదగిన న్తి 

విధానము, ఆసనము, యానము- ఆవి అవల6ంబించదగిన పరిస్థితులు, ఇద్దరు సామంతుల త్రిష 

పరిస్థితులలో కల్పించుకోవటం, తన ఆనుయాయులలో విర క్రిసూచనలు, రాజ్యకూటాలు 

(కొందరు కలసి ఏర్పడినకూటాల: -001 tederacies)-సవ్షి చర్యలు (కొందరు కలగి 

యుద్దం నడపటం), మ్మితవర్గయానము (March 01 &11163)- రకరకా లస్వామి త్యాగులతో 
(Deserters) సహాభిన్న భిన్న వ్యక్తులతో సంధులు దె ధి భావ్యపయోగానికి అనుకూలమైన 

పరిస్థితులు, వ్యక్తులు. 

యుద్ధానికి గురిఆయిన రాజు నడవడి, తనకు సాయపడే వారితోనూ ఇకరులతో నూ 

అతడు నడిపే వ్యవహారాలూ, సంధులూ, మ్మతులనూ, భూమినీ, ధనాన్ని, కర్మసహాయాన్ని 

సంపాదించటంకోసం సమాఖ్యలు, సవహదండయా(తలు, పార్టీ గహణము (attacking 

from the rear}, పానశ క్రిగల రాజు సామకవాయిశులై న “శ, తువులు తలపడినప్పుడు 

సముదాయాన్ని భేదించటానికీ తనశ క్రిని పూరించుకోటానికీ మఖ్యశ తువును ఎదీరించటానికి 
ఉపాయాలు, బలవంతుడై న శ తువు ఉపరోధించినప్పుడు లొంగిపోయి (ఉపనతుడై -ఉపనతి 

Surrender), సంశయం (Shelter) పొందడం. 

బలవంతుడై న రాజు పరులను లొంగదీసుకొంటూ నడిచే నడవడి, అతడవలం 
బించే సంధి- సంధి మోక్షవిధానాలు, మధ్యముడై న రాజునడవడి, ఆతనితో వ్యవహరించెపద్ధతి , 

ఉదాసీనుడె న (Neutral) రాజు, రాజమండలము-ఇతర రాజ్యాల విషయంలో రాజులు 

అవలంవించదగిన షాడ్గుణ్యవిధానాన్ని తెలిపే ఏడవ అధికరణంలోని విషయాలు ఇవీ. 

(పకృతులకు కలిగే వ్యసనాలు (Calamities), రాజుకూ రాజ్యానికీ కలిగ 

వ్యసనాలు, పురుషునికి కలిగే వ్యననాలూ వాటివల్ల అతని పతనము, అగ్ని, జలము,వ్యాథె, 
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కాటకము, మృత్యువు-అనే దై విక విపత్తులు, సె క్యానికీ, మి తు కూ, మితరాజులకూ కీ శ్షకలి 

గించే వ్యసనాలు = ఇది వ్యసనాలను గురించిన ఎనిమిదవ అధికరణం. 

తనబలము, తగినసమయమూ స్థానమూ, శ తువుబలాబలొలూ, యోనాసనికి తగిన 

సమయము, వివిధ సేనబు, వాటిని కూర్చు కో టం, శ తుకాజుల వివిధ సేవలను సమసంఖ్య 

గల తన వివిధసేనలతో ఎపిరించటం, తన సెన్యంలో కలిగే తిరుగుజాటులు-వాటి సంద 

ర్భంలో వ్యవహరించదగిన పద్ధతి, ఓక్కొక్క పటంలో కల దల (Loss of men) 

వ్యయాలు (Loss of material}, లాభాలు, అపన హాల (Wrong Policies) వల్లి 

కరిగే ఆపదలు-[పక్కతులు విరక్తులు కాజటం మొ, దూష్ముల (traitors) వల, శ తువుల 

వల్ల కలిగే ఆపదలు, తనకూ, ఎదిచికి అర్థ (advantageous! - అనర్థ (disadvan- 

tageous)- సంశయ (dcubtful) కరాలైన విషయాలు... ఇవి యుద్ధా*కి వెళ్ళేరాజు నడ 

వడిసి తెలిపే తొమ్మిదవ అధికరణ:లో ఉన్న విషయాలు. 

స్కంథా వారము. సేనానివేశాన్ని ఏర్ప: చటం, పయాణము.యుద్దంలో సైన్యాన్ని 

క్షయ, వ్యయ, వ్యసనాలనుంచి రక్షించటం, ఉభ యపమాణరోనూ క వాట యుద్ధ (Deceitfu] 

Warfare) పకారాలు. యుద్ధభూములు; పదాతులు, అహంలు, గజాలు, రథాల కర్మవిశ 

షాలు, వ్యూహాలు (bactle 22226) - వాటి భెదొాలు- ఇవ సాం గామిక మనే పదవ ఆధికర 

ణంలోని విషయాలు. 

గణతం[తవంళాలు (Republican clans), (పభుతంత సంఘాలు (Oli- 

garch1es)*-వాటితో వ్యవహరించటం, ఉపాంచుదండము (Quiet Liquidation of 

the undesirable.్షరోధులను రహస్యంగ చంవించటం)- ఇవీ సంఘవృత్తమనే పద 

కొండవ ఆధికరణంలోని విషయాలు. 

దుర్చలుడై నరాజు. దూతల ద్వారా మంతనాలు జరపటం, మవ్యతయుద్ధ ము- (War 

of diplomacy), వెరిసే వాపతి? ఉపాయంగా చంపించటం, శతువుమిదికి చుట్టు పట్ట 

రాజులను రెచ్చగొట్టటం, కు[టల శోనూ, ఐలంతోనూ శ|తువును బఎమరించి జయించటం. ఇవి 

అబలీయసమనే సన్నెండవ అధికరణంళో ఉన్న విషయాలు. అబజలీయసముంజే దుర్చలుడై న 

రాజునడవడికి సంబంధించినదని అర్థము. 

శతు దుర్గాన్ని పట్టుకో టానికి ఉపాయాలు. ఉపచాపము (విరుద్ధ్యపచారము), 

మాయోపాయాలను, గృ ప్రచారులను పయోగించ టం, ముట్టడించ చటం, ఆ కమించటం, జయిం 

చిన రాజ్యంలోని [ప్రజానీకాన్ని లోబరచుకోటం, శాంతి నెలకౌల్పటం (లబ్ద ప్రశ మనము )-ఇవి 

దుర్గలంభో పాయమ నే పదమూడవ అధికరణంలోని విషయాలు. 

అధర్మిష్టులయిన శతువుల విషయంలో చేంసడగివ రహస్య ప యోగాలు, శతు 

సెన్యాలను నాశనందేసే పయోగాలు, మాయల”, అద్భుతాలూ, మందులూ, ధూపొలూ, 

ఏటనే ఇతరులు తమమీద _పయాగిస్తే చేయదగిన పజ్యక్రియజ-ఇవి జొపనిషవికమనే పద్ధా 

నుగో ఆధికరణంలో ఉన్నవిషయాలు. 
arate యల AT wT 

* మూలంలో కాంభో జ-నురాష్టాలలోని వారా _శస్తోఛఎపజీవులయి న సెంఘా* , లిచ్చవికి వజి3 

మల్రక ముదక కుకుర కుకు పాంచాలాలలోని రాజళ బ్దో పజీవులయిన చారని పేర్కానబడింది, 
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ఈ విజ్ఞానశాఖను వివరించటానికుపయోగించే తం త్రయు క్రిని పదిహేనవ అధికర 
ణం తెలుపుతుంది. 

పదిహేను అధికరణాలూ నూటయాభై అధ్యాయాలూ నూట ఎన భై పక రణాలూ 

ఆరువేల కోకాల పరిమితిగలది ఈ అర్థశా స్త్రం. గంథవి స సం లేకుండా, తత్త్వార్ధపదాలను 

నిశ్చయంగా తెలిపేటట్లూ సుఖంగా తెలుసుకోగలిగేటట్టూ కౌటిల్యుడు ఈ (గంథం రచించాడు. 

నాటకరళ 
భరతుడు రచించిననాట్యశాస్త్రము. 
(నాట్యశాస్త్రంలో I.14_17; 104-080, 118-14; VI-10; 15-21; 81-82; 

XXVIIAS.5E; 55; 56; 59.62: XKXXVI_72; 14-176.) 

“ధర్మాన్ని | పతిపాదించేదీ, అగ్లాన్ని సంపాడంపజేసేదీ, కీర్తిక కలిగించేదీ, నేటి 

వారికేగాక ముందు తరాలవారికి గూడ సర్వకర్మలను (పదర్శిలచేదీ, సర్వకాసాలత్ స 
అర్థాలతో నిండినది, సర్వశిల్బాలనూ (ప్రవ ర్రింపజేసేదీ ఆయిన ; *ట్య్రవేదాన్ని దానికి కావల 

సిన కథా ప్రణాళికలు తెలిపేటట్లు రచిసాను” అని [బహ్మదెవుడు సంకల్పించాడు, 

ఆయన బుగ్వేదంనుంచి పాఠ్యాన్నీ సామవేదంనుంచి గీతాన్నీ యజుర్వేదంనుంచి 
అభినయాన్ని, అధర్వ వేదంనుంచి రసాలనూ గహించాడు, (1-14.17). 

(బహ్మ ఇట్లా అన్నాడు-“నాట్యం_ పపంచ మంతటి లోనూ ఉన్న భావాలస్వభావాన్ని 

(ప్రదర్శిస్తుంది. ఇందులో కొన్నిచోట్ల ధర్మము, కొన్నిచోట్ల [కీడ, కొన్నిచోట్ట అర్జార్హనము, , 
కొన్ని చోట్టళ మము, కొన్నిచోట్టహాస్యము, కొన్నిచోట్ల యుద్ధము, కొన్నిచోట్ల కామము, మరి 
కొన్ని చోట వధము (పడర్శంచబడుతుండి. నేను నిర్మించిన న నాటకంలో ప్రపంచంలో ఉండే 
వ్యాపారాలన్నీ గోచరిసాయి. ధార్మికులకు ఇందులో ధర్మం కనపడుతుంది, కామాప సేవ 

కులకు కామం కనపడుతుంది. దుర్వినీతులు దీ*చే విసీతులవుతారు. షిసీతులకు దమం 
పెరుగుతుంది. దుర్చలులకు ధైర్యం కలుగుతుంది. శూరులకు ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. 

అజ్ఞానులకు జ్ఞానం కలుగ తుంది, విద్యాంసులకు ఇతోధిక వై దుష్యం కలుగుతుంది. ఇడి (ప్రభు 

వుల విలాసాన్ని _పదర్శన్తుంది. దుఃఖార్ధితులకు స్టైర్యం నేర్పుతుంది, అర్థపరులకు లాభాలు 

చూపిస్తుంది. మనస్సు ఉద్విగ్న మైన వారికి ధైర్యం |పసాదిస్తుంది. ఈ విధంగా దీనిలో 
వివిధ భావాలూ వివిధావస్థలూ కనిపిస్తాయి. (1. 104-_ 8) 

ఈ నాట్యంలో కనిపించని క్లానంగాని, శిల్పంగాని, విద్యగాని, కళగాని,నై నై పుణ్యం 

గాని, కర్మగాని లేనేలేదు. (మ 118- 14) 

రసాలూ, సంచారీభావాలూ, అభినయాలూ, ధర్మీ (Technique), వృత్తులూ 

(Styles), పవ్యతులూ (Modes), నాటక నిర్మాణమూ, సిద్ధులూ, స్వరాలూ, వాద్యాలూ, 

గానమూ, రంగమూ ఈ పడికొండ. విషయాల వివరణమే, నాట్యవేదము. (1-10). 

[బహ్మ (ప్రతిపాదించిన రసాలు ఎనిమిది. ఆవి-శ్ళంగారము, హాన్యము, కరు 

ణము, రౌదము, నీరము, భయానకము, బీభత్సము, అద్భుతము. ఈ రసాలు రతి,హాసము, 
శోకము, [కోధము, ఉత్సాహము, భయము, జుగుప్స, విస్మయము అనే స్థాయీభావాల 

నుంచి పరిణామం చెందుతాయి. సంచారిభావాలు, నిర్వేదము, గ్లాని, శంక, అసూయ, మదము 

మొదలై నవి ముప మూడు (1/1, 15- 21). 
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ముందుగా రసాలను గురించి వివరిస్తాను. రసము లేనిదే ఏ భావమూ నడవదు. 

విభావములు, అనుభావములు, వ్యభిచారిభావములు, సంయోగం పొందినందువల్ల రసం నిష్పన్న 

మవుతుంది. అందుకు ఉదాహరణమేమిటి ? రకరకాలైన రుచికరవస్తువులు కలిపినపుడు 

రసవంతమైన భోజ్యవస్తువు సిద్ధమైనట్లై వివిధభావాల సమ్మేళనంవల్ల రనస్థితి కలుగుతున్నది, 
బెల్పపుపాకమూ ఇకరభోజ్య పదార్థాలూ కలిపితే మధురావి ష డసాలూ ఎలా ఏర్పడుతున్నవో 

ఆలాగే అనేక విధాలైన విభావాను భావవ్యభిచారిభావాల సమ్మేళన వల్ల అష్టవిధరసాలూ ఆను 

భ వయోగ్యత్వం పొందుతాయి. ఆపుడు బుషులడిగారు: రసమనేవపదానికి అర్థమేమిటి గ 

అందుకు సమాధానమిది, ర స్యమానమవుతోంది ( ఆస్వాదించబడుతో ౦ది) కాబట్టి దాన్ని 

రసమంటున్నాము. ఇంకొక (ప్రశ్న ; రసము ఎలా ఆస్వాదించబడుతున్నది ? సమా 

ధానము : వివిధ వ్యంజనాలతో సంస్కరించిన అన్నంతింటూ ఆరోగ్యవంతులైన మనుష్యులు 

దాని రుచులు (ఉప్పు, పులుపు, కారం, తీపి. మొ॥) అనుభవిస్తూ సంతోషాదులను పొండు 

తున్నారు. అట్లాగే ఆంగికవాచిక సాత్రికాభినయాలు సూచించే వివిధ భావాలనుంచి వ్య క్రము 
లె పుష్టి చెందేరతి, ఉత్సాహము మొ॥ స్థాయీభావాలను ఏక్మాగమనస్కు-లైై న (పేక్షకులు 

అనుభవిస్తున్నారు (V1. 81-82). 

ఇప్పుడు | పేక్షకుల లక్షణాలు చెబుతాను. | పేక్షకులు శీలవంతులు, కలీనులుా 

ఉండాలి, శాంతము, తగిన నడవడి, విద్యవారికి అలంకారంగా ఉండాలి. కీర్తి పుణ్యము 

సంపాదించుకోటానికి సన్నద్ధులుగా ఉండాలి. వారుదేనిని గురించీ ముందే ఒక నిర్ణయానికి 

వచ్చిన వారుగా ఉండకూడదు, తగినంత వయస్సు ఉండాలి. నాట్యంలో నూ దాని వివిధాంగాల 

లోనూ వారికి చక్కని [ప్రవేశం ఉండాలి. వారు చురుకుగాను, శుద్ధమనసుు లుగాను, పక్ష 

పాతం లేనివారుగానూ ఉండవలె. వారికి వాద్యక్రినలోనూ వేషధారణంలోనూ గొప్ప 
నై పుణ్యం ఉండాలి. వారికి మాండలిక భాషాభేదాలు తెలిసి ఉండాలి. కళలలోనూ శిల్పాల 

లోనూ (Crafts) వారికి మంచి అభ్యాసం ఉండాలి. అభినయ కౌశల్యంలో నూ విభావాను 

భావాదుల సూక్ష్మ వివేచనలలో నూ వారు అభిజ్ఞులె ఉండాలి. నిఘంటువు, ఛందస్సు, వివిధ 
విద్యలలో ఐరు నిష్టాతులై ఉండాలి, ఇటువంటి వారు (పేక్షకులుగా ఆహ్వానింపబడాలి. 

సంతోషాన్ని [పదర్శంచినపుడు సంతోషించటం శోకం (పదర్శించినపుడు కోకించటం, 

దైన్యం |పదర్శించినపుడు దీనులు కావడం ఈ లక్షణాలు గలవారే సరియెన పేక్షకులు. 

(XXxvi) 49-58, ర్) 

ఒకే | పేక్షకుడిలో ఈ గుణాలన్నీ ఉంటాయని అనుకోలేము...... యువకులు 

(పేమాభినయాన్ని మెచ్చుకుంటారు. శిల్పవేత్సలు సాంకేతిక విశేషాలనూ, అర్గపరుబు 

పాపంచిక కియలనూ, సంగర హితులు మోమార్గుల పయత్నాలనూ (పశంసిస్తారు. నాటకం 

భిన్నభిన్న పాతలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వారి నడవడి బహువిధాలుగా ఉంటుంది. 

శూరులై నవారు జుగుప్స, హింస, కలహాలూ యుదాలుచూసి పొంగిపోతారు, వృద్దులైనవారు 

పురాణాలూ, పుణకథలూ అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. తరుణులూ, సామాన్యులూ, న్రీలూ 

హాస్యానిక్రీ, వేషవి శేషాలకీ ఆనందిసారు. కనక ఆయా భావాలకూ నన్ని వేళాలకూ చలించి పోయి 

జయా కథావిధానాలలో నిమగ్మ్నులు కాగలిగినవారే ఆయా నాటకాలకు తగిన _పేక్షకులని, 
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చెప్పవచ్చు. వారికి ఆయా నాటకాలకు (పేక్షకులు కాదగిన గుణాలు అన్నీ ఉన్నవన్న మాట, 

(XXVI 56, 59-62) 

నాట్యశాస్ర్రమూ నాటక పయోగమూ (పజల తెలివి తేటును వృద్ధిపరుస్తాయి. 

[ప్రపంచంలో ఉండే సకల్మకియాక లాపమూ దానిలో ఉంది, అన్ని విజ్ఞానశాఖలనూ ఆది 

(ప్రదర్శిస్తుంది. 

[బహ్మ దేవుడు పవ ర్రింపజేసిన క్త విజ్ఞానశాఖను అధ్యయనం చేసినవారూ నాట్య 

[ప్రయోగంచేసినవారూ ఏకా గద్భృష్టైతో నాట్యాన్ని సందర్శించినవారూ వేదవేత్తలకూ, [కతు 

కరలకూ, భూరిదాతలకూ లభ్యమయ్యే ఉత్తమగతిని పొందుతారు. రాజుకు విధించిన విధు 

లలో నాటకాలు వేయించటం ఆధిక (పయోజనకరమైనది. [పజలకు ఒక నాటక (ప్రదర్శనం 

ఇవ్వటం ఉత్తమదానాలలో ఒకటిగా భావించబడుతుంది. (KXXVI.72, 74.76) 

కావ్యశా స్త్రము 

మమ్మ టాచార్యుని కావ్య; పకాశం” నుంచి 

ఉ. 1. కవివాక్కు ఉత్తనుంగా విలసిల్దుతున్నది. ఆయన రచన (పకృతిసిద్ద 

ములైన నియమాలకు లోబడదు, ఎటువంటి ఘట్టంలోనై నా ఆడి ఆనందాన్నే కలిగిస్తు: ది. 

ఆయన |పతిభేతప్ప ఇంకేడీ దాన్ని అధుపులో పెసేడిలేదు. నవరసాలతో ఆది చవు 

లూరిసూంటుంది. 

కావ్యంవల్ర కీ రికలుగుతుంది. ధనం సంపాదించవచ్చు. లోకవ్యవహారం తెలు 

స్తుంది. ఆరిష్టాలు తొలగిపోతాయి. చదవగానే సాటిలేని ఆనందం లభిస్తుంది. అది మనసు 

నొప్పించకుండా (పియురాలివలతె సరసంగా ( చెప్పకుండానే) ఉపదేశం ఆందిస్తుంది, 

కావ్యంలో చితి:చిఉండే రసాలను ఆస్వాదించిన వెంటనే కలిగి, ఇతర ఆను 

భూతులు వేటినీ గుర్తించ నియ్యకుండా ఉండే పరమానందమే కావ్య[పయోజనాలన్ని టిలో కీ 
ఉ త్రమమెనది. 

వేదాదిశాస్తాంలలో శబ్దము | పఠానము, ఆ శబ్దానికి కించిత్తుకూడా ఇటూ ఆటూ 

నడవటానికి వీలులేదు. ఆందువల్ల వేదాడిశాస్తాషలు |పభువు మాదిరి శాసించేవి. పురాణతి 

హాసాదులలో ఆర్ధ తాత్పరా?దులు ముఖ్యములు. | వాటి కనుగుణంగా నడుచుకొనేటట్టు స్నేహా 

తులలాగా అవి (పేరేపిసాయి. వాటి ఉపదేశరీతి అటువంటిది. కావ్యము ఈ రెండిటికంకే 
భిన్నమైనది. లోకోత్తర వర్ణనానిపుణమైనది కవికర్మ. దానిలో శబ్దాలు అర్హాలు తమతమ 

ప్రాధాన్యాన్ని కోల్పోతాయి. |పియురాలు భర్తను రసపరతం్నతునిచేసి అభిముఖునిచేను 
కొనేటట్టు కావ్యం కూడా సహృదయుడై న పఠితనూ, కవినీ ఒకే మాదిరి రామాదులవలె 

_పవర్తించవలె, రావణాదులవలె |పవ.ర్తిచగూడదు, ఆశే తగ ఉపదేశం అవలంబిఐచేటట్టు 

చేస్తుంది. కనక ఆన్ని విధాలా కావ్యరచన కోసం [ప్రయత్నం చెయ్యాలి. 

కావ్యం శబ్దార్థాల ఫొండిక. అందులో శబ్దాలలోనూ ఆర్థాలలో నూ దోమాలుండ 

గూడదు. గుణాలు తప్పకుండా ఉండవలిె. ఎక్కడయినా అలంకారం లేకపోయినా కావ్య 

త్యానికి హాని కలగదు. ఆంటే శద్దాలకూ అర్భాలకూ సంబంధించిన అలంకారాలు సామాన్యంగా 

£ 
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ఉండనే ఉంటాయి, అయితే ఎక్కడయినా స్ఫుటమైన అలంకారము కనపడక పోవచ్చు. 
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ఆక్కడ (వ్యంగ్యమో, రసమో, కథాగమనమో (పధానం కావటం వల్ల) కావ్యత్యహాని 

కలగదు, 

వాద్యంకంకు వ్యంగ్యం ప్రధానంగా ఉండే కావ్యం ఉత్తమమైనది అని అభధభిజ్ఞుల 

అభి షాయము, [వ్యంగృమున్నాదా సిక టే వాచ్యమే ముఖ్యంగా ఉండే కావ్యం ఒకమాదిరిది- 

మధ్యమం | వ్యంగ్య మేమీలేకుండా శబ్లచి[తాలూ, ఆర్థచి|తాలూ ముఖ్యంగా ఊం డేకావ్యం 

అధమము, ఇక్కడ చ్మితాలంటే రచనకు సంబంధించిన గుణాలూ ఆలంకారాలూ. 

ఉ,4. రసము, భావము, రసాభాసము, భావాభాసము, భావోదయము, భావ 

సంధి, భావశబలత, భావశాంతి, అనేవి ఎనిమిడీ పధానముల్లై ఒకవరస లేపండా కావ్యంలో 

స్ఫురించవచ్చు. అవి వాచ్యాన్ని ఆతి క్ర మించి ధ్వనికావ్యసృష్టికి దారితీస్తాయి. వేరొకచోట 

రసాదులకంటే వాచ్యమే ముఖ్యమవుతుంది. అట్టాంటిచోట్ట వ్యంగ్యం అ(పధానం అవుతుంది, 

రసాదులు ఆలంకారాలవ్చతాయి. 

భరతమహర్షి రససిర్వచనం: కట్టా చెప్పినాడు. “పిభావాలు (Causes), అను 

భావాలు (Etfects), వ్యభిచారి భావాలు (ACCEs50ry mcods) సంయోగంవల్ల రసం 

సిష్పన న్న మవుతుంది”, దీన్ని ఈ విధంగా వివరించినారు. 

రసాన్ని కలిగించేవి 1. మానవరూప మైన ఆలంబనము (ఆలంబన విభావము) 

బ్ర ఉద్దీపనం కలిగించే పరిసరాలు (ఉద్దీపన విభావాలు) అంటే శృంగారం తీసుకొంటే వ్రీ 

ఆలంబనమూ, ఉద్యానమూ మొదలై నవి, ఉద్దీపనం కలిగించేవీ. శృంగారమనే రసస్థితిని ఈ 

రెండు కారణాలు కలిగిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఈ రసము ఉన్నదని తెలియటానికి సహకరించే 

పరిస్థితులు (అనుభావాలు) కొన్ని ఏర్పడుతాయి. శృంగారానికి సంబంధించినంత వరకు ఓర 

చూపులు, బుజాలు ఆదరటం మొదలై నవి కనపడతాయి. వ్యభిచారి భావాలు రసం ఉప 

చయం పొందటానికి ఉపకరిసాయి ఇవి శృంగారరసం విషయంలో నిర్వేదము, గ్లాని 

మొదలై నవి. ఇట్లా ఉపచయం పొందిన రసం ముఖ్యవృ క్రి ఓచేత పదర్శితమయ్యే పాతలో 

అంటే 6 రాముడు మొదలైన నవారిలో ఉంటుంది. రాముని పాతను ఆతనిలో మనం భావించటం 

వల్ల నటునిలో | పతీయమానమవుతుంది. రసస్వభావం ఇటువంటిదని |పాచీన వ్యాఖ్యాతలై న 

భట్టలోల్లటాదులు వివగించినారు. 

భట్టనాయకుడు ఇట్లా వివరి= చినాడు. రసము తటస్థగ తంగా గాని ఆత్మగతంగా 

గాసి వతీయమానం కాదు. తది ఉత్పన్న మూకాదు, అభివ్యజ్యమూ కాదు. కావ్యంలోనూ, 

నాటకం౭లోనూ వాచ కం కంచే భిన్న మైన భావకత్వమనే వ్యాపార మొకటి ఉంటుంది. అది 

అప్పుడుండే సన్ని వేశంలోని విభావాలనూ, అన భావాలనూ, వ్యభిచారి భావాలనూ (విశేషో 

పొధులను తొలగించి తన అనుభవాలతో |సాధారణమైనవిగా(సమానమైనవిగా )సామాజికుడు 

భావిం చేటట్టు చేస్తుంది. ఇటువంటి భావకత్యవ్యావారం రతీ మొదలైన స్థాయి భావాలను భావించే 

టట్టుచేస్తుంది. అపుడు ఇతర విషయాలకు సంబంధించిన వేదన నిలిచిపోతుంది. సత్యో|దేకము 

చేశ ఆనందం కలుగుతుంది. ఆటువంటి స్థితిలో రసం ఆనుభవానికి (భోగానికి) వస్తుంది. 

పూజ్యులైన అభినవగుప్తులు ఎట్లా వివరించినారు : రతి మొదలైన స్థాయిఖావాలు 

సహృదయులై న (చేకకుల హృదయాలలో “వాసనారూపంలో అంతర్గతంగా ఉంటాయి. ఆవి 

విభావాదులవల్ణ అభివ్యక్తి పొందుతాయి. అవి సాధారణీక్ళత మైన రీతిలో అనుభవానికి 
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వస్తాయి. ఈ సాధారణీకరణబలం వలి ఈస్థాయిభావాలు ఒక[పమాతలో ఉన్నవైనా అవ 

ధులులేని |1పమాత అనుభవంలోకి వచ్చినట్టవుతుంది. పరిమితమైన (ప్రమాతృత్వంపోయి 

ఆతడు ఇతర వస్తువులేవి తోచనిస్థితిలోకి వస్తాడు. పరిమితిలేని ఆస్థితిలో _ అన్ని హృద 

యాలతోనూ సాధారణీకృత మైన స్థితిలో ఉన్నందువల్ల స్థాయిభావం ఆత్మల అభిన్నత్వం 

వలెనే [గహణదశకు వస్తుంది. ఈ వ్యంజన లేదా చరణం రనసరూపం పొందుతుంది. ఇది 

ఆ సన్ని వశం ఉన్నంతవరకూ ఉంటుంది. పానకరసంలో వివిధ్యదవ్యాల రుచి విడివిడిగా 

తెలియకుండా ఒకే రుచి అనుభ వానికి వచ్చినట్టు ఇది ఏక రసంగా అనుభవంలో ఉంటుంది. 

ఇది ఎట్టఎదుట స్పురిస్తున్నట్టుంటుంది. ఇతర విషయాలనన్నిటినీ మరగుపరస్తున్నట్టు౭టుంది. 

(బహ్మానుభ వానందం కలిగిస్తున్న ట్టుంటుంది. లోకంలో ఎక్కడాలేని చమత్కారం పుట్టిస్తుంది. 
శృంగారం మొదలైన రసానభవము ఇట్లా ఉంటుంది...... రసానుభవాన్ని కలిగించే 
హేతువులు గుర్తించటానికి వీలుకానివికావు. విభావాదులను గు ర్రించనిదే ఈ అనుభవం 
కలుగదు. ఆట్టాఅని హేతువులు కేవలం గు ర్తించటమూ ఉండదు. ఎందుకంటే - ఆ కలిగే 
ఆనందం ఆలౌకిక మైనదీ, ఆత్మాన భవంగా అనుభ వించేదీని. మైన చెప్పిన ఏ ఒక్కరకానికీ 
చెందనిదీ, రెండు విధాలాకలిగేదీ కావటంవల్ల రసానందం ఆలౌకికమని రుజువౌతుంది. 

అందువల్ల ఇందులో విరోధమేమీలేదు. 

కాళిదాసు అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 

చతుర్గాంక ము 

(పూలుకోస్తూ శకుంతల సఖులు (పవేశిస్తారు) 
అన : (పియంవదా! శకుంతల తనకు తగిన భ రను గాంధర్వ వివాహం చేసుకొన్నదని 

తృ ప్రిగానే ఉం౨గాని అయినా ఇది మాతం కొంచం ఆలోచంచవలసి ఉంది. 

[పియం : ఏమిటది ? 

అన ; మహానుభ్రావుి యిన ఆరాజు ఇక్కడ యజ్ఞం ముగింపజేసి మహర్షుల సెలవుపొంది 

తన నగరానికి వెళ్ళినాడుగదా ! అక్కడ నిజభార్యలతోకలసి ఆవందంలో మునిగి 

పోయి ఇక్కడి సంగతి తలుచుకుంటాడా లేదా అని. 

ప్రియం : ఏమీ చింతించ నక్కరలేదు. అటువంటి ఆకృతిగలవారి గుణాలు విరుద్ధంగా 

ఉండటం అసంభవం. కాని _ ఈ సంగతివిని తాతపాదులేమి చేసారో ఊహొంద 

లేకుండా ఉన్నాను. 

అన : నాకు తోచినంతవరకూ ఆయన ఆంగీకరిసారనే ఆనుకుంటున్నాను, 

[ప్రియం : ఎట్టా చెప్పగలవు ? 

అన : కన్యను గుణవంతుడైన వరునికీయవలెనని గదా ఆయన ముఖ్య సంకల్పము ! 
భాగ్యమే దీన్ని సమకూర్చినప్పుడు పెద్దలకోంక సునాయాసంగా తీర్చిన టై గదా! 

ప్రియం : (పూలసజ్ఞకేసిచూసి) చెలీ ! పూజకు తగినన్ని పూలుకోసినామే, 
అన : మనం శకుంతల సౌభాగ్యదేవతను పూబించవలె. 

[వపియం : అవును. ఆదే తగినపని. 
న (వారు అట్లాగే చేస్తుంటారు) 

* జే 



కాళిదాసు అభిజ్ఞాన శారుంతఅము 73 

పియం ; 

ఆన : 

[ప్రియం : 

అన : 

దయం : 

అన : 

వీయం : 

అన : 

పియం ; 

అన : 

(తె ర లో) 

ఇదిగో నేను వచ్చినాను. 

: (విని) చెలీ ! ఎవరో అతిథి వచ్చినట్టుంది. 

: పర్ణశాలలో శకుంతల ఉంది. 

: కాని ఆమెమనస్సు అక్కడ ఉండి ఉండదు 

అయం : అవును ఈ కోసిన పూలు చాలు. 

(ఇద్దరూ బయలుదేరుతారు) 

(తెర లో) 

ఆ! ఆకిథుల నవమాసిసావా ! సీ ఆలోచన లెక్కుడో ఉన్నవి. నీ నస్సు 

ఇక్కుడలేదు. ఒక తపస్విని నేను ఇక్కడ నిలిచిఉన్నా నని గమనించలేక పోయి 

నావు. ఎవరిని భావిసూ నీవు ఈ స్థితికి వచ్చినావో అతడు నిన్ను గుర్తుపట్టడు. 

ఉన్మత్తుడు ఆప్పుడే పలికిన మాటలను ఎంతకూ జ్ఞాపకం తెచ్చుకోలేన ట్టు, ఎన్ని 

గుర్తులు చెప్పినా అతడా మరుపునుండి బయటపడ లేడు 

అయ్యయ్యో ! అ(పిరోం జరిగిపోయింది. మనసు దగ్గర లేక పోవటం వల్ల 

శకుంతల ఎవరో పూజ్యుడైన అతిధికి కోపం తెప్పించింది. కాదు, ఆయన ఎవరో 

కాదు, దూర్వాసుడు - ఆ మహర్షికి ముక్కుమీదనే కోపం ! ఈ విధంగా శాపం 

పెట్టి తొందర తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. మనకాయనను ఆపటానికి అవకాశం 

లేక పోతున్నది. ఆగ్ని హోతుడు దహించకుండా ఎట్టా ఉంటాడు? 

పోయి ఆయన కాళ్ళమీదపడి వెనక్కి. తీసుకొనిరా. ఈలోగా నేను అర్హ్యజలం 

తెస్తాను. 
పోతున్నాను. 

(ప్రియంవద వెళుతుంది) 

(రెండడుగులలో తడబడి) అయో, తడబాటులో పూల సెజ్జ చేతిలోనుంచి జారి 

హోయిందే! 

(పడిపోయిన పూలనేరుతూ ఉంటుంది) 

(పవేశించి చెలీ! ఆయనను బతిమాలటం ఎవరితరం ? అసలే ఆయనది వక 

స్వభావం. ఎట్టాగో కొంచెం కరుణించేటట్టు చెయగలిగినాను. 

(చిరునవ్వుతో ) ఆయనతో అదే పదివేలు. చెప్పు చెప్పు. 

ఆయన రానని భీష్మించుకొన్నాడు. నేనాయనతో అన్నాను - స్వామీ ! ఎప్పుడూ 

ఆమె మీ మీద భ కిచూపుతూనే ఉంది. ఆమె మీకు బిడ్డ లాంటిది. మీ |పచండ 

తపళ్ళ కి ఆమెకు తెలియదు. ఈ ఒక్క- తప్పూకాచండి. 

తరవాత ? 

“నామాటకు తిరుగులేదు. కాని ఆభిజ్ఞానంగా ఇచ్చిన ఆభరణం చూస్తే శాప 

విమోచనమౌతుంది.” అంటూనే చరాచరా వెళ్ళిపోయినాడు 

ఇప్పుడు కొంతభారం తగ్గిందను కోవచ్చు. ఆ ఉంగరమున్నదికదా, ఆయన 

పేరుతోకూడా ఉన్నది. ఆ రాజు వెళ్ళేటప్పుడు అభిజ్ఞానంగా మన చెలి చేతికి 

అలంకరించాడు. ఆధి డిండి గనక శకుంతలకు (పతి క్రియ తన చేతిలోనే ఉంది; 



: చెలీ! రా, ఆమెకోసం మనం పూజ చేయవలసి ఉంది. 

(ఇద్దరూ పరికమిస్తారు) 
: (శకుంతలను చూసి) అననూయ ! ఆమెకేసి చూడు. ఎడమఅరచేతిమీద మొహం 

ఆనించుకొసే మన పి నుసఖి ఎట్టా బొమ్మలాగ కూర్చొని ఉందో ! 
; |పసియంవదా! ఈ జరిగిందంతా మన ఇద్దరి పెదవుల మాటుననే ఉండవలె సుమా! 
సహజంగా సుకుమారి ఆయిన ఆమెను మనం కాపాడవలె. 
నవమాలికకు ఉడుక సీళ్ళుపో సే వారెవరులే. 

ఇది విష్కంభ ము 

(అప్పుడే న్నిదలేచిన శిష్యుడు (ప వెశిస్తాడు) 
: ఇప్పుడు సమయమెంతై నదో చూసిరమ్మని య్మాతనుగించుకొని వచ్చిన పూజు 
లైన క ణ్వమహర్జులు ఆజ్ఞాపించినారు, 
(చుట్టూ తిరిగిచూ సి) 

ఆహా! తెల్లవారిందె ! ఒకవంక ఓషథీశ్వరుడై న చంద్రుడు ఆ స్తగిరి దిగుతున్నాడు. 
ఇంకో పక్క అనూరుని ముందుపెట్టుకొని సూర్యుడు పొడుపుకొండ ఎక్కు 
తున్నాడు. తేజోమయులై న వీరి పతనోత్పతనాలు లోకులకు కష్షసుఖాలు ఇట్టానే 
వస్తాయని తెలుపుతున్నాయి. ఇంకా, చంద్రుడు కనుమరుగై పోగానే ర్మాతంతా 
సొంపులు "పిన నల్చకలవ సొగసు ఇప్పుడు స్మ్రృ్రతిమాతంగా నిలిచిపోయి 
ఆనందం కలిగించటంలేదు. భర్తదూరమయినప్పుడు పడతులకు కలిగే బాధలు 
నిజానికి ఏ మాతం సహించ శక్యంకానివి గదా ! 
(పటా షేపంతో _పవేశించి) 

: [పాపంచికాను భవాలను వదలి పెట్టిన వాడికికూడా ఈ మాతం తోచకుండా 

ఉండదు _ రాజు శకుంతల విషయంలో ఎంత దారుణంగా పవ ర్రించినాడో | 
= అఆగ్నికార్యాన్కి సమయమెైందని గురువుగారికి తెలుపుతాను. 

(నిష గ్రామించును) 

వ లేచి మాతం నేనేమి చేసేది? చేయవలసిన పనులకే కాళ్ళుచేతులు ఆడటంలేదు. 
ఉదార హృదయురాలైన మా చెలిమాట తప్పినవానిని చెట్టబట్టెటట్టు చేయగలిగి 
నందుకు కామదేవుడు సంతోష స్తూండవచ్చు. లేక పోతే దుర్వాసుని శాపము రాజుకు 
తగిలి ఉండవచ్చు. కాకపోతే ఆరాజర్షి ఆనాడు ఆట్లా అన్ని కబుర్దుచెప్పి ఇన్ని 
రోజుల వరకూ ఒక ఉతరం ముక కూడా వాయకుండా ఉంటాడా ! అందుచేత 
రాజుకు జ్ఞాపకం కలిగించే ఆ ఉంగరం ఇక్కడినుంచి ఆయనకు పంపిస్తాను. 
ఎప్పుడూ ముక్కుపట్టుకొని ఉండే ఈ తపసిజనంలో ఇందుకు ఎవరిని కోరను ? 
ఇంతకూ ఇందులో నిందించదగినది నాచెలి శకుంతలే అసి నిశృయించుకున్నా 
యాతనుంచి తీరిగివచ్చిన పితృపాదులైన కణ్వులతో శకుంతల దుష్యంతుని 
వివావామాడి గృవాస్థా శమంలో ఉంది అని చెప్పలేకపోతున్నాను. ఈ పరిస్థితిలో 
ఫమిచెయ్యవలె ? | 
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ప్రియం : 

అన : 

ప్రయం : 

|పీయం : 

((పవేశించి సంతోషంతో) చెలీ, త్వరప డు, శకుంతలను ఆఅ తవారింటికి పంప 

టాసికి సన్నాహాలు చెయ్యవలె. 

ఇదెట్లా 

విను, ర్యాతి నిద్రబాగా పట్టిందా అప ఆడటానికి ఇప్పుడే శకుంతల దగ్గరకి 

వెళ్ళాను. ఆప్పుడే సిగ్గుతో తఎవంచుకొని ఉన్న శకుంతలను కౌగిలించుకొం 

తమ సమ్మతిని పితృ పాదులిట్లా సెలవిస్తున్నారు “పొగతో కళ్ళు మూసుకొని 

పోయినా యజమానుడు వేసిన ఆహుతి ఆద్భుష్టం వల్ల అగ్నిలొనే పడింది. బడా ! 

విద్య గర పినమంచి శిష్యుని విషయంలో లాగే సీవిషయంలోనూ నాకు దింతలేదు. 

నిన్ను వివాహమాడిన ఆ రాజర్షి దగ్గరికి ఈనాడే నికు పంపుతాను" 

: అయితే ఈ సంగతి పీత్ళపాదులు కణుఐ కెవరు సూవపించినారు ? 

ఏ; ఆయన అగ్ని గృహంలో (పవేశించగానే ఒక అశరీరవాణి ఆయనకి బ్లూ శోకం 

విస్ పించింది, 

: (సంతోషంతో) ఆ(, చెప్పుచెప్ప, 

“బహ్యర్షీ | శమీవృక్షం అగ్నిన్ భరించినట్టు లోక | కేయస్సుకోసం సీ కుమా రె 

శకుంతల దుష్మంతుని బీజాన్ని ధరించి ఉంది ” 

(పియంవదను కౌగిలించుకొని) ఎంతో ఆనందంగా ఉంది, అయితే ఇవాళే 

శకుంతల వెళుతున్న దే అనే వేదనతో ఆత ప్రిమ్మిశితమవుతున్నది. 

* మనం మస వేదన నెట్టాగో సహిద్దాము. పావం ! శకుంతలను సుఖపడనీ ! 

: అమబుతే_ఇదిగో ఈ మామిడికొమ్మకు | వెలాడగట్టిన చిన్న కొబ్బరాకులబుట్టలో 

శకుంతలకోసం చాలాకాలం వాడిపోకుండా ఉండే పొగడ పూలదండదాచి ఉంచి 

నాను. ఆది తీసి సిద్ధంగా ఉంచు. ఇంతలో నేను శకుంతల శుభాలంకరణకోసం 

కొవలసి గోరోచనమ.. గంగ మట్టి, గరిక చిగుళ్లు అన్నీ సమకూరుసాను. 

అట్టాగే. 

(అనసూయ వెళుతుంది. [| పియంవద పొగడదండ తీస్తుంది) 

(తెరలో) 

గౌతమీ ! శకు=తలవెంట వెళ్ళవలెనని శార్జర వాదులకు ఆక్ఞన;దించు. 

: (విని) ఆనసూయా ! త్యరగారా, హ స్తినాపురానికి వెళ్ళవలసిన బుషలను 

పిలుసున్నారు. 

రా చెలీ రా. 

(ఇద్దరూ పరి కమిస్తారు) 

; ఆదిగో శకు తల. ఉదయమే మంగళస్నా నంచేసి నివ్వరిధాన్యం చల్లుతూ స్వసి 

వాచనాలు పలుకుతున్న తాపసన్రీల అభినందనలందుకొంటూ కూర్చొని ఉంది, 

దగ్గరికి వెళ దామురా. 

(శకుంతల పెన చెప్పిన విధంగా కూర్చుండి కనపడుతుంది) 

తాపసన్రీ 1: నీ భర్త అనురాగం పొండి పట్టపురాణివి కావలె, 

తా. న్నేలి : బిడా ! నువు వీరమాతవ కావళి, 



(పియం 1 

సంస్కృతము 

: బిడ్డా! నీభర్త అత్యంతాభిమానంపొందు. 

పి; (శకుంతలదగ్గరికి వచ్చి) సఖీ! సుఖంగా స్నానం చేసినావా ? 

వ సఖులకు స్వాగతం ఇక్కడ కూర్చోండి. 

: (చేతులలో మంగళ దవ్యాలు పట్టుకొని కూర్చుంటారు) శకు:తలా ! నీకు మంగ 

శాలంకారాలు చేస్తాము. సిద్ధంగా ఉండు, 

వ ఇది నాకు ఎంతో. పియమైనది. కంక మీరు చేతులమీదుగా చేళ్ళే ఆలంకారర 

నాకు అరుదుగదా ! (కన్నీరు విడుస్తుంది) 

“చెలీ! ఈ మంగళక్షణాన నీవు ఏడవటం తగదు. (ఇద్దరూ ఆమె కళ్ళు తుడిచి 

ఆలంకరిస్తారు.) 

విలువైన నగలకు తగిన రూపాన్ని ఆ|శమంలో దొరికే అలంకారాలతో అంద 

వికారం చేసినాము 

(కానుకలు పట్టుకొని (ప వెశించి) 

ఇద్దరు ముని బాలకులు : ఇవిగో ఆ భరణాలు. వీటితో ఈ పూజ్యుఠాలినీ ఆల౧కరించండి. 

గొతమి 

మొ.తా.బా; 

గౌత ; 

రెం.తా.బా; 

పిియం : 

మొ.తా.దాః 

రెం.తా.బాః 

అ.మ.|పి | 

శరకుం 

కణ్వు ; 

(ఆ ఆభరణాలు చూసి ఆంతా ఆశ్చర్యపోతారు) 

: నాయనా ! నారదా! ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి + 

పితృపాదులై న కణ్బ్యులవారి ప్రభావంవల్ల. 

ఆయన మనస్సు సృష్టించినవా 2 

కాదు వినండి. పెద్ద పెద్ద వృతశాల నుంచి పూలు తెమ్మని పూజ్యులైన తాతపాదులు 

ఆజ్ఞాపించినారు. అప్పుడు ఒక బెట్టు చర్యదధవళమైన పట్టుచీర ఇచ్చింది. ఇంకొక 
చెట్టు చిగుళ్లలోనుంచి పాదాలంకరణార్భం లాశారసం చిమ్మించింది. వనదేవతలు 

తా మవర్గములై న తమ చివురు చేతులను మణిబంధాలదాకా జాపగా తక్కి నచెట్లు 

తొడి మలువే సినట్టుగా ఈ ఆభరణాలతో నింపినవి. 

సభీ ! వనదేవతలు నీమీద చూపిన ఈ అనుగహం ఆ త్తవారింట్లో నీవు అనుభ 
వించబోయే ర౮ాజ్యులక్ష్మిని సూచిస్తుంది. 

(శకుంతల సిగ్గుపడుతుంది ) 

గౌతమా, రా. ఈ పాటికి గురువులు హవనం ముగించుకొనివేచి ఉంటారు. 

ఈ వృషాల అను గహం వారికి నివేడిద్దాం. 

ఆట్లాగే (ఇద్దరూ వెళ్ళిపోతారు) 

చూడు శకుంతలా ! మనమెప్పుడూ ఇటువంటి ఆభరణాలు ఉపయోగించిన 

వాళ్ళంకాము. చితాలలో చూసిన పరిచ యాన్ని బట్టి పీటిని తగినచోట్ట అలంక 

రిస్తున్నాము. 

* నాకు మీ నేర్పు తెలుసు. 

(అనసూ య, |పియంవద అలంకరిసారు) 

(కణ్వుడు అగ్నిహో|తం ముగించుకొని _వవేశిసాడు.) 

ఈ వేళ శకుంతల వెళ్ళిపో తుందని హృదయం బెంగ పడుతున్న ది, పొంగుతున్న 
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దుఃఖంతో గొంతు బిగుసుకొని పోతున్నది, చింతవల్ప కంటి చూపు ఆనటంలేదు, 
విరక్తులమై అడవులలో ఉన్న మేము పెంచిన మమకారానికే ఇట్లా అవుతు న్నా మే. 

ఇంక కడుపారకని చేతులార పెంచిన గృహస్థులు తమ కూతుళ్ళను వదలి పెట్ట 
వలసివచ్చినపుడల్దా ఎంత యాతన ఆనుభవిసారోకదా ! 
(పరి క్రమిస్తాడు) 

: శకుంతలా ! నీ ఆలంకారం పూ రిఆయింది. ఇంక ఈ తెలపటు నీరలజత 
గా లాల 0 లబ 

కట్టుక . 

(శకుంతల లెచి ధరిస్తుంది) 

: ఓిడ్డా! ఇదుగో ఆనంద్యాపవులుతొణి కిసలాడే కళ్ళతో మీ నాన్నగారు నిన్ను 
కౌగిలించుకోటానికన్న ట్టు వస్తున్నారు, సమదాచారం నిర్వ ర్రించు. 

; (సిగ్గుతో) తం|డీ ! నమస్కారము. 

: బిడ్డా! యయాతీవల్ల శర్మష్టలాగా నీ భర్ర ఆనురాగం అందుకో. ఆమె పూరు 

కన్న పే నీవూ చక్రవర్తి కాగల కొడుకును కను, 

; భగవన్ :! ఇది ఆమెకు ఆశీస్సుమ్మాత మేకాదు-వర మె. 

: అమ్మా ! ఇటు వచ్చి ఇప్పుడే ఆహుతులుపొంది [పసన్నంగాఉన్న ఆగ్నులకు 

ప్రదక్షిణం చెయ్యి. 

(అండరూ పర్మికమిస్తారు) 

: (వై దికరీతితో) ఇదిగో వేదికచుట్టూ అగ్నులున్నాయి. పక్కల పచ్చిదర్భలు 

పరచి ఉన్నవి, ఇప్పుడే సమిధలతో హోమం చేశాను. హుతమయిన పదార్థాల 

పరిమళమే పాపాలను నశింపజేస్తుంది. ఈ అగ్నులు నిన్ను రక్షించవలెనని 

కోరుతున్నాను. 

ఇంక బయలుదేరు. (చుట్టూచూసి) కార్టరవాదులేరి 2 

(పవేశిస్తూ) | 
; భగవన్! ఇక్కడే ఉన్నాము. 

మీ చెల్లెలికి దారిచూపండి, 

ఇ పూజ్యుఠాలా । ఇటు ఇటు, 

(అంతా పర్మికమిస్తారు. ) 

న ఆశమంలోఉన్న వృక్షములారా ॥! వినండి. 

ఈ శకుంతల మీకు సీళశ్ళుపోయకు డా తాను నీరుముట్టేదికాదు. ఆలంకారాలం టే 

ఎంత ఇష్టమయినా మీ మీది _పేమవల్హ ఒక్క చిగురుకూడా తెంపలేదు. మీకు 

తొలిపూత పట్టితే ఈమెకు పెద్ద పండగగా ఉండేది-ఆటునంటి ఈమె ఇప్పుడు 
అ త్రవారింటికి పోతున్నది. సెలవియ్యండి. 

(కోయిల కూతను నిర్దేశిస్తూ) 

ఈ ఆడవిలో మనకు దగ్గరి చుట్టాలెన ఈ చెట్టు మధురమైన ఈ కోయిల కూతతో 

జవాబిస్తూ శకుంతల గమనానికి అనుమతించాయి, 
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(ఆకాశ వాణి) 

తామరతంపరతో అఎద మైన కొలకులుదారి పొడుగునా ఉన్నాయి. భఛాయావృక్షాలు 

సూర్యకిరణ తాపాన్ని తగ్గిస్తాయి. దారిపొడుగునా తామర పుప్పొడి ధూళితో 

కలిసి మృామవుగా ఉంది. చల్చసిపిల్లగాలులు వీస్తున్నవి. ఈమె _వయాణము 

భ|దంగానూ సుఖ:గానూ జరుగుగాక ! 

(ఆంతా ఆశ్చర్యంతో వింటారు) 

గౌతమి : వడా ! మన చుటాలవంటి ఈ వనదేవత లు సీ [పయాణాసిక నమతిం చారు. 

a టె 

౦ చేసూ [పదక్నిణించి చెలితో; [ప్రియంవదా ! భ_ర్భుదర్శనాభిలాష 

ముమ్మరంగా ఉన్నా ఆశ్రమం వదిలిపోవడానికి కాళ్ళు రావటం లేదే. 

[పియం : ఆశ్రమ విరహం నిన్నాకతినే బాధించటంలేమ చూడు. కొద్దిసేపట్లో నిన్ను విడవ 

వలసివసుందే ౪ని ఆశ్రమం ఎంత చిన్నటోతున్నదో ! నోటిలోని గరిక పరకలు 

కింద సడిపోతున్నా తెలియకుండా ఆలేడిచూడు ఎట్టా నిలుచు దో ! ఆశ్రమ 

మయూరాలు నృత్యం మరిఎపోయినట్టున్నవి. లతలు పండుటాకులు రాల్నేమిషతో 

అశుది౨దువులు రాలుస్తు న్నాయి. 

: (జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ) నాన్నగారూ, నా చెల్తి వనజ్యోత్స్నాలత దగ్గర "సెలవు 

తీసుకుంటాను. 

కణ్బు : నాకు తెలుసు ఆ లతమీద నీకున్న సోదర్న పేమ. ఇదిగో, నీ కుడివైపున ఉందది. 
: [అతను సమీపించి) వనజ్యోత్స్నా ! నీవు మావితో కలిసి ఉన్నా నన్ను కొంచెం 

సీ కొమ్మల చేతులతో కౌగలించుకో. నీకు ఎంతో దూరంగా పోతున్నాను. 

కణు : సీ ఆదృష్టంవల్ణి నేను మొదటినుంచీ నీ కోసం ఎంచుకొంటన్న వరుణ్ణి నువ్వు 

పౌందగ౧లిగినావు. ఈ నవమాలిక కూడా మామిడిచెట్టు నాశయించింది. మీ 

యిద్దరినిగురించీ నాకింక బెంగలేదు. ఇంక బయలుదేరు. 

శరుం : (తన చెలిక తెలతో) చెలులారా ! ఈబతను మీయిద్దరికీ ఒప్పజెబుతున్నాను. 

ఆన. (పాయ. * కాని మమ్ముల నెవరికొప్ప జబుతుహ్నావు ? (కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటారు) 

కణ : అనసూయా! కళ్ళ సీళ్ళు చాలించండి. మీయిదరే శకుంతలకు ధైర్యం చెప్ప ఎ త 
వలసినవారు. 

(ఆ౦తాపరి [కమిస్తారు) 

శకుం : నాన్నగారూ, గర్భభారంతో నడవలేకుండా ఉన్న ఈ పావురం నుఖంగా పస 

వించినప్పుడు ఎవరినైనా నాకు ఆసంతోషవార్త చెప్పడానికి పంపిసారుకదూ ! 

కణ్పు ; తప్పకుండా. 

శకుం : (ముందుకు అడుగువెయ్యటంలో అవరోధం నటిస్తూ) ఇదేమిటి నా చీరకొంగు 
పట్టుకుంటూంది 2 

(వెనుకకుతిరుగుతుంది! 

కణ్యు : అమ్మా, ఇవ నీవు పెంచిన లెేడిపిల్ణ. శిశువుగా ఉన్నప్పుడు దీని మొహాన దర్భ 
గుచ్చుకొని పుండైతే గారనూశె రాసి మాన్ని మెల్లిమెల్లిగా చామలు తినిపించి 
'పెంచినావు గదా ! ఆది నీ ఆడుగుజాడలను ఎటా వదులుతుంది ? 

య 
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శకుం : వత్సా, స్నేహితులందరినీ వదలిపోతున్న నా వెంట ఎందుకు వస్తున్నావు? నీ 
తల్తి నిన్ను కనిపడేసిందేగాని తరవాత నీగతి ఎరగదు. ఇప్పుడు నిన్న పెంచి 

నాను, ఇంక నీకు నేను కనపడను. మానాశ్నగారు నీ సంగతి చూసుకొంటారులే. 
వెనకకుపో. 

కణ్యు ; కన్నీటి [ప్రవాహాన్ని కొంచెం అరికట్టుకో అమ్మా ! దారంతా మిట్టపల్హాలుగా 

పంది, సరిగాకనపడక అడుగులు తడబడగలవు. 

భార  : భగవన్! ఆపులను పంపటానికి నీటెదాపువర కే వెళ్ళవచ్చునని పెదచు చెబుతారు 

“గదా! కాసార తీరానికి వచ్చినాము. ఇక్కడ మాకు మీసందేశం చెప్పి మీరు 
వెనకకు వెళ్ళటం మంచిదికదా ! 

కణు? : ఐతే మనం ఆ*పాలబచెట్టుకిందికి సొదాం పదండి. 

(ఆంతా అక్కు డికి వెళ్ళీ నిలుస్తారు) 

కణ్వు : (తనలో) సన్మాన్యుడైన దుష్యంత చృకవరికి తగిన సందేశము ఏమి పంపవలె? 

(ఆలోచిస్తాడు) 

శరుం : (జనాంతీకంగా) చలులారా ! ఆటుకుడివై పుచూడండి. తామరాకులలో దూరిఉన్న 

తన భర్తను చూనుకోలక ఆ చ్మకవాకి ఎట్లా ఏడుస్తున్న దో |! వాటికి కేవలం 

తామరాకులే అడ్డము, అయితే నేను వహించిన నిబ్బరం దుష్కరంగదటే | 

అన : చెలీ! అట్లా అనకు 

“(ఆ చ్మకవాకి) అవ తన పీయడు లేకుండా విరహంతో అంతులేకుండా పెరిగి 

పోతున్న రా|తంతా గడపాలి, త్వరలో కలుసుకుంటాననే విశ్వాసం ఉంటే 

ఎంత దుస్ఫహ విరహవేదననైనా భరించవచ్చు”. 

కణ్వు : శార్గరవా ! శకుంతలను గురించి నా పక్షాన నీవారాజుతో ఇట్లా చెప్పవలె. 
గ 

శార్డ : ఆజ్ఞాపించండి. 
౧ 

కణ్వు : “ మేము తపోధనులమన్న సంగతి గుర్తించి మీ ఉన్నత వంశాన్ని 

స్మరించుకొని, చుట్టపక్కాల చాటుదైనా అనాడు నీమీద శకుంతల ఆ విధంగా 

కురిపించిన [పేమ నెమరుకు తెచ్చుకొని సీపీమెను నీ యితర భార్యలతో థీ సమా 

నంగా చూసుకో. అంతకంటే ఎక్కువ ఈమె చుట్టపక్కాలు కోరేది కాదు; ఆమె 

ఆదృష్టంమీద ఆధారపడి ఉంటుంది.” 

కార్డ్ * సందేశాన్ని [గహించుకున్నాను భగవన్ ! 

కణ్యు : అమ్మా, ఇప్పుడు సీకు కొంచెం ఉపదేశించవలసి ఉంది. మేము ఎంత ఆడవుల 

లోనే ఉంటున్నా లోకవృత్తాన్ని ఎరుగుదుము. 

శార్జ : మహర్జులకెరుగరానిది ఏమీ ఉండదు 
గ 

* పొల చెట్టంటే మరి, రావి, ఇప్పచెట్టలో ఏద్దె_నా కావచ్చును, 

() ఇక్కడ ఆ భిజ్ఞులు మందు శకుంతలకు కలి గేస్టితికి ఆనుకూలంగా రెండురకాల ఆరాలు 

చెబుతారు, (1) “ఆమను [పత్యేక శ్రద్ధతో చూడు/ అనీ (2) సీ యితర భార్యలతో సమానంగా 

చూడవద్దు అనీ, 
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“అత్తవారింట్లో అడుగు పెట్టినప్పటినుంచీ అత్తమామలను పెద్దలను సేవించవలె. 
సీ సవతులతొ వారి ఆత్మ సభిగా | పవ రించవలె. నీభర్త నీకు [ప్రతికూలం చేసినా 

కోపగించుకొని ఆయన నెడిరించబోకు. సేవకులతో ఉదారంగా వవహరించు 

సౌభాగ్యానికి పొంగి పోకు ఇట్లా నడచుకొంటే శీ త్రలు గృహరాజ్ఞులవుతారు. ఇంకో 

విధంగా నడిస్తే ఆ కుటుంబం చెడిపోతుంది. శో తమి ఎమనుకొంటున్న ది? 

: కొత్తగా కాపురానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంతకంటే చెప్పదగిందేమీ ఉండదు. తూచా 

తప్పకండా మన స్సులో నిల పుకోతల్లీ ! 

: వత్సా, నన్నూ నీ చెలలనూ కౌగిలిలచుకో. 

* ఇంతవరకేవా నా చెలులు అనసూయ, ప్రియంవద వచ్చేది 7 

: బిడ్డా | వీళ్ళకుకూడా పెళ్ళి కావలసిడూంది. వీళ్ళక్క_డికి రావటం మంచిదికాదు, 

గోతమి స్త్రో వస్తుంధి. 

: (తండిని కౌగలించుకొని) మలయంనుంచి పెరికిన చందనపు కొమ్మలాగా మీ 
ఒడిలోనుండి వేరుపడి అక్కు డ ఎలా జీవించగలను ? 

వ బిడ్డా ! ఎందుక ట్లా భయ యపడుతున్నా వు ] 

“గొప్ప వంశంలో పుట్టన సీ భ రకు గ్భహరాజ్ఞివై (పతిష్టపొందుతూ, (పతి 

నిమిషమూ రకరకాల విధులలో మునిగితేలుతూ, ఐశ్వర్యంతోతులతూగుతూ 
అచిళకాలంలోనే ఉదయ పర్వతం సూర్యునికన్నట్టు కుమారుని పసవించి 
ఖా పెంచుతూ ఊ్నోప్పుడు మా విరహాన్ని గురించి నీకు ఆలోచనే రాదుతల్రీ!"” 
(శకుంతల తం డికి నమస్కరిస్తుంది) 

; నేను నీ కోసం ఏవి కోరుకుంటే అది సీకు లభించవలె. 

: (చెలిక త్తెలను ees ఇద్దరు ఒక్కసారిగా ౩ నన్ను బిగ్గిత కాగిలించుకోండి. 

అన, [ప్రియం !; (అట్తాగేచేసి) సఖీ ! ఆరాజు తొందరగా నిన్ను గు ర్రించక పోతే ఆయన 

నరకుం 

"పేరుంది చూడు-ఆ ఉంగరం చూపించు. 

* సఖులారా ! మీరు సూచించిన ఈ భయం నన్ను కలత పెడుతూంద [రా | 

అన. పీయం : ఏమీ భయం లేదు. (పేమ ఎక్కు వయినకొద్దీ ఏవేవో కష్టాలనే ఊహించు 

గౌత 

కోటం సహజమేగదా ! 

; (శకుంతలతో) అప్పుడే సూర్యుడు నాలుగు బారలు వెకెకి,నాడు. ఇకత్యరపడ 

వలె. 

: (ఆశమం పంక తిరిగి) నాన్నగారూ ! ఈ ఆశ్రమాన్ని మళ్ళీ ఎపుడు 
చూడగలనో గదా ! 

+ వినుతలీ! 
స 

"చతుస్సముదముదితమైన ధరావలయానికి స్యమాజ్జివ్నై దుష్యంతుని వల్ల నీకు 
కలి_ిన కుమారుని ఏకరాట్టుగా _పతిష్టించి సర్వకుటుంబభారమూ పుతునికి అప్ప 

గించిన భరతో కలిసి కాంతి రాజ్యమయిన ఈ ఆశ్రమంలో కాలు పెడతావు.” 

ఏ బిడ్భా! (పయాణానికి కాలాతీతమవుతున్నది. మీ నాన్నగారిని వెనకకు మళ్ళ 
(కణ్వునితో) ఇంక ఎంత సేపయినా అమ్మాయి యిట్లా మాట్తాడుతూనే ఉంటు 
లెండి. ఇంక మీరే కొంచెం ధైర్యం చెయ్యవలె. 
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కణ్వు : తపోఒనుష్టై నాలు ఆగిపోతున్నాయి తల్రీ ! 

శకుం : (తండిని మళ్ళీ కౌగిలించుకొని) ఇంతవరకూ తపస్సుచేతనే కృశించిపోయిన 

నాన్నగా? శరీరము నామూలంగాగూడా ఇంకా బడలిపోతుంది గదా! 

కణుం ఏ (నిటూరుస్తూ) “అదుగో! కుటీరం ముందు నీవు బలి పెడుతూ వచ్చిన సీవార 

థాన్యం మొలిచి నిలిచి ఉంద, రోజూ ఆ మొక్కలు నాకంటపడకుండా ఎట్టా 

ఉ టాయి వాటిని చూస్తూ గూడా నిన్ను వడిలి పెట్టిన దుఃఖం మరచిపోగలనా 

త ల్రీః” వెళ్ళమ్మా. ప్రయాణం సుఖంగా కొడనాగుగాక |! 

(శకుంతల, ఆమెతో (పయాశించేవారు వెళతారు) 

ఆన |పి, : (శకుంతల వెళ్ళిన వంక చూస్తూ) ఆయో్యో అయ్యో | శకుంతల ఆ అడవి 

చెట్ల వరసల నడుమ కనుమరుగై. హోయింది, 

కణ్వు : నిట్టూరుస్తూ) అనసూయా! మీ స్నేహితురాలు వెళ్ళిపోయింది, మీ దుఃఖాన్ని 

ఆపుకొంటూ నాతోరండి, నేను వెళుతున్నాను, 

ఆన, పి, ! తం|డీ ! శకుంతల లేక పోవటంచెత కూన్యంగా ఉన్నట్టున్న ఆ తపోవనం 

ఎట్టా పవేశించగలము (1 

ఇ : ఆవును, స్నే హంవల్ల అట్లాగే అసిపీస్తుంది. (పరిక మింది విమర్శతో) అహా! 

శకుంతలను అత వారింటికి పంపటంవళ్ల నా హృదయమిప్పుడు తేలికపడింది. 

“ఆడపిల్ల పరునిసొత్తు. శకుంతలను భర్త దగ్గరికి పంపించి నందువల్ల ఒకరు 

దాచ బెట్టిన సొమ్ము వారికిచ్చి వేసినప్పటిలాగా నామనస్సు నిర్మలమైంది,” 

కాళిదాను కావ్యాలు, నాటకాలు 

రఘువంశము 

15-9: నా వాక్కు. అల్ప మయినది, ఆయినా వసిద్దులైన రఘురొజులవంశాన్ని 

గురించిన [ప్రబంధం చెబుతాను. ఆ రాజులగుణాలు నా చెఏని ఇల్లు కట్టుకొని నన్ను ఇటు 

వంటి చాపల్యానికి పోత్సహిందచినవి. రఘువంశీయులై న రాజులు పుట్టినప్పటినుంచీ పరి 

పద్దులు. ఫలంపౌందనిదె ఏ పనినీ వారు నడుమవదలిపెట్టరు. వారి అధికారం నలువంక లా 

సము[దాలవరకూ వ్యాపించింది. వారి రధాలు స్వర్గానికి కూడా వెళ్ళినవి. శాస్తా9లు చెప్పిన 

దానికి తూచా తప్పకుండా ఆఅగ్నులను ఉపాసించినారు. యాచకులు వదికోరినా ఇచ్చివేసి 

నారు. ఆపరాధాలగు తగిన దండన విధించినారు. తగిన సమయంలోనే మేలొ-నేవారు. 

త్యాగంకోసమే ధనం సంపాదించినారు. ఎక్కడ పొల్లు మాట వస్తుందో ఆని మితంగా మాట్లాడే 

వారు. యశస్సుకోసమే విజయం కోరుకొనెవారు. సంతానంకో సమే వివాహం చేసుకొనేవారు. 

వారు చిన్నతనం చదువులో గడిపేవారు యౌవనంలో విషయసు ఖాలు కోరేవారు. ముసలి 

తనం రాగానే మునివృ తీ వహించినారు. చివరికి యాగమార్లాన శరీరం వదలివేసినారు. 

1.12,15,18,19,20.5,268 : పవిత్రమైన ఆ మనువువంశంలో శీరసము 

దంలో చందునివతే దితీపుడనే రాజచందుడు జనించినాడు. ఆయన ఇతరులందరికంటే 

విశుద్ధుడు. అతని పజ్ఞ అతని ఆకారానికి తగినది. అతనివిద్య _పజ్ఞకు తగినది. విద్యకు, 

తగినది అతనికృషి. కృషికి తగినఫలము ఆతడు పొందినాడు. 
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ర్ర2 సంస్కృశము 

పజల అభివృద్ధికోస మే అతడు వారినుండి పన్నులు తీసుకొన్నాడు. వెయ్యి వెట్టు 

వర్షించటానికేగదా సూర్యుడు జలాన్ని (గ హీంచటం | 

సెన్యం ఆతనికి ఆలంకార| పాయంగా మ్మాతమే ఉండేది. శాస్తా 9లలో నిశితంగా 

(పసరించేబుద్ధి, వింటసంధించిన ఆల్లె తాడు, రెండే అతని [ప్రయోజనాలను సాధించేవి. 

అతని మం|తంగి గూఢంగా ఉంటుంది. అతసి ఆకరంవల్లగానీ ఇంగితంవల్రగా నీ 

ఏమీ బోధపడదు. ఇప్పటి జన్మలో అనుభవించే ఫలాలనుబట్టి పూర్వజక్మసంస్కారాలను 
ఊహిస్తుంటారు. ఆట్లానే కలుగుతున్న ఫలితాలనుబట్టి ఆయన ఇటువంటి సామాన్యుపాయ 

(పయోగాలుచేసి ఉండవచ్చునని ఊహించదగి ఉంటుంది. 

ఆతడు వెరపులేక తన్ను రక్షించుకొనేవాడు. రోగాదులు లేకుండానే ధర్మమాచ 
రించేవాడు, .పేరాసలేకుండా ధనం సంపాదించేవాడు సక్తుడు కాకుండానే సుఖమను 

భవించేవాడు. 

జ్ఞానమునందు మౌనము, శ క్రియందు క్షమాగుణము, త్యాగమునందు గర్వరాహి 

త్యమూ ఆయన లక్షణాలు. ఆన్మోన్య విరుద్ధములై న సద్గుణాలు ఆయనయందు సహవాసం 
చేస్తూ తోబుట్టువులవలె పొంది పొసగిఉంటామి, 

ఆతనిని విషయసుఖాలు ఆకర్షించలేదు. చదువులలో సారమంతా ఆవగతం చేసు 
కొన్నాడు, ధర్మరతుడైన అతడు మసలితనముపైన బడకుండానే వృద్దుడుగా పరిగణింప 
బడ్డాడు. 

(పజలకు తగిన శిక్షణమియ్యటంవల్టనూ వారిని రక్షీంచటంవలళ్లనూ పోషించటం 

వల్దనూ వారికి అ దిలీఫుడే తండి అయినాడు, వారి తల్దిదండులు వారికి జన్మమాతమే 

ఇచ్చినారు. 

లోక స్థితికోసం దండించదగిన వారిని మాత మే దండిస్తూ, సంతానంకోసం 
మాత్రమే వివాహం చేసుకున్న వాడు కావటంవల్ల బుద్ధిమంతుడై న అతడు ఆర్థకామాలవల్ల 
ధర్మాన్నే సంపాదించినాడు. 

రోగారునికి జొషధంవలె ధర్మవర్తనుడై న కిప్పుడు ద్వేష్యుడైనా ఆతనికి సమ్మ 
తుడే. పాము కరచినవేలు మాదిరి దుష్టుడయినవాడు [పియుడై నా అతనికి త్యాజ్యుడే. 

అతనిని (బహ్మ దేవుడు మహాభూతాలన్నీ కలిపి సృష్టించి ఉండవచ్చు. అందు 
వల్లనే కాబోలు ! ఆతని గుణాలన్నీ ఇతరులకోసమే ఫలించేవిగా రూపొందినవి. 

111.67 ; 

రాలివి, అయిన నిన్ను హరించిన కృపారహితమెన ఆ మృత్యువు నాది ఏమి హరించలేదో 
చెప్పు. 

111=588 : మూఢముతి అయినవాడు (పియనాశనాన్ని హృదయశల్యంగా 
భావిస్తాడు. అదే సందర్భంలో స్థిత (పజ్జుడు హృదయ శలకింపోయిందనుకుంటాడు. మది 
అది మోక్షదారంగదా |! 
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మలినంగా ఉన్నా అది చందుడికి అందమే ఇస్తున్నది ఈ సుందరి నార చీర కట్టుకొన్నా 

ఎంతో మనోజ్ఞంగా ఉంది. మధురమైన ఆకృతులకు ఎది ఆఎంకారం కాదు? 

1-19. సజ్జనులకు సందేవాం వచ్చినప్పుడు తమ అంతఃకరణ |పవృత్తులే 

(ప్రమాణము. 

18/9. మితులతో కలిసి పంచుకొంటే దుఃఖవేదన సహించదగినది అవుతుంది, 

15/186. నీవు చెప్పవలెననుకొన్నది చెప్పిఉండకపోతే పళ్చాత్తాపమే మిగిలేది. 

1V. పేమ ఎక్కు_వయిన కొద్ధి ఏవేవో కష్టాలన ఉం పాంచు కోటం సహజమేగదా' 

1-2. రమ్మములై న వస్తువులను చూసీ, మధురములైన పలుకులను వినీ 
సుఖంగా ఉన్న (పాణికూడా ఒకప్పుడు చాలా ఉత్సుకత్వం పొందుతుంది. మనస్సులో లీలగా 

వదోమెదులుతుంది. పూర్వజన్మలలో పొందిన స్నేహానుబంధాలు భావంలో పాతుకొని 

పోయి ఉంటాయి. 

V_12, పండ్లు పుట్టుకొని వచ్చినకొద్దీ చెట్లు వంగిపోతూంటాయి. కొత్తనీరు తాగిన 

మబ్బులుబాగా వేళ్ళాడతాయి. ఐశ్వర్యం 'పెరిగినకొద్ది సజ్జనులు వినయవంతులవుకారు. పరో 

పకారులయినవారి స్వభావం ఇటువంటిది గదా! 

11.85. ఏరోజు కారోజు తాను ఏమేమి పొరపాట్లు చేస్తున్నాడో తెలుసుకోవటమే 

కష్టము, [ప్రజలలో ఎవడు ఏదారిన పోతున్నాడో తెలుసుకోగల శ క్రిజంటుందా? 

111.17. సహజంగా నవ్వుతున్న ఈ పిల్పవాని పళ్ళు మొగ్గల లాగా కనపడుతున్నవి, 
ఇతడు పలుకుతున్న తొక్కుపల్కుులు ఎంతో ఇంపుగా ఉన్నవి. ఇటువంటి బిడ్డలు ఒకో 

ఎగబాకుతూంటే వీళ్ళను ఎత్తుకొని తమవసా9లను మలినం చేసుకొనే వాళ్ళు ఎంత ధన్యులు ! 

శూ దకుని నాటకము -_ మృచ్చకటిక 

1-5. కొడుకులు లేని యిల్లు శూన్యము, అట్టాగే మంచి స్నేహితుడు కదువయిన 

వాసికి ఇలు ఎప్పుడు శూన్యంగానే ఉన్నట్టనిపిస్తుంది. మూర్భునికి సకలదిశలూ శూన్యంగానే 

కనిపిసాయి, ఇంక పేదవానికి విశ్వమంతా శూన్యమే. 

1-!0. అంధకారంలో దీపంలాగా చిర కష్టానుభవంలో సుఖం రాణిస్తుంది. సుఖా 

లను భవిస్తూ దారి ద్యంలోకి దిగజారినవాడు చనిపోయినర్తే. శరీరాన్ని అంటి పెట్టుకొని 

ఉండటం వల్లనే వాడు బల్కున్నట్టు కనబడతాడు, 

1-48. పేదవాడై నంత మ్యాతాన ఒకనికి ఆగౌరవం కలగదు. భగవంతుని 
దృష్టిలో సేద, గోప్ప ఆనే భేదం ఏమీలేదు. శీలం లేనివాడు ధనవంతుడై నా 'పేదవాడే. 

11-15. సజ్జననికి ఐశ్వర్యం గౌరవమే. వస్తూపోతూఉండే రెండవరకపు ఐశ్య్మో 

రకం ఎంతమందికి లేదు ? ఇతరులను గౌరవించడం ఎరగని వారికి గౌరవమంకే ఏమి 

తెలుస్తుంది ? 

V1.8 : తనపంచన జేరిన వానిని ఎవడు వదిలిపెడతాడో వానిని విజయం విడిచి 
పెడుతుంది. స్నేహితులూ చుట్టపక్కాలూ వదలిపోతారు. వాడు శాశ్వతంగా తిరస్క్హా 
రానికి పాలవుతాడు, 

మీ : దశదిళలూ నన్ను చూస్తున్నవి. వనదేవతలు కూడా చూస్తున్నారు. 
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అట్టాగే చం్యదుడూ ఉజ్జలుడైన సూర్యుతూ చూస్తున్నారు. ధర్మము, వాయువు, ఆకా 

శకము. నా అంతఃకరణము, పృధివి-ఇవస్నీ మానవుడు చేసే మంచికీ చెడ్డకూ సాక్షులు. 

VIII-89, 1X-17, వంశాన్ని ఎందుకెత్తుతారు ? నిజానికి గుణమే [పధానము. 

సు క్షే తంలో ముళ్ళచెట్టు కూడా స్వేచ్చగా పెరుగుతాయి. 

ఓలి. ఓరిమిని మించిన మితము లేదు. భవిష్యత్తులో క్షేమానికి ఆది సహో 
యకము. తాను చేసిన శ్రమకు అపార సత్పలితాలను ఇస్తుఃది తప్పిపోని శతు సంహార 
పక్రియ అది. 

(ల్రో 

X59 : ఆదృష్టం మోటచ్యకం మాదిరి పనిచేస్తుంది. దానికి కట్టిన బొక్కెనలు 

లోకంలో వనుష్యులు, ఆదికొంత మందిని వట్టిపోయేటట్టు చెస్తుంది. కొంతమందిని నిండుగా" 
లాగుతుంది. కొంతమందిని పైకి గుంజ తుంది. కొంతమందిని పాతాళంలో వదలుతుంది 
కొంతమందిని ఈడుసూ వారికి భాధకళిగిస్తుంది. ఇట్టా ద్వంద్వాలతో నిండిఉన్న పంపంచం' 
తరహాను చూపిస్తుంది. 

భారవికావ్యము - కిరాతార్దునీయము 

1-4, ఒకే విధంగా పధ్యములూ, ఆహాదకరా లూ ఆయిన మాటలు దుర్దభాలు 

1-80 : తొందరపడి ఏపనీ చేయకూడదు. అవివేకం వల్లి గొప్ప ఆపదలు 

వస్తాయి. మనుష్యులలోని గుణాలు సంపదలను ఆకర్షిస్తాయి. విమర్శంచుకొని పనిచేసే 
వారిని సంపదలు తమంతతామే వరిస్తాయి. 

1115 ; ఆల్పదోషం చేత బహు సుకృతం కొట్టుపడదు. 

9 , గుణాలు (పేమను బట్టి భాసిసాయి. వస్తువు నాశయించిఉండవు, 

1.11: లోకంలో సౌందర్యం సులభ మేకాని గుణార్భనం మాతం చాలాకష్టము' 

2,585 ; [పియురాలితో కూడి ఉన్నప్పుడు ఆరణ్యాలై నా జనంతో కిక 

రసి ఉన్న ట్టుంటాయి; ఆపద వచ్చినా పండగలాగె ఉంటంది; నష్టంకూడా లాభంలాగానే 

కనబడుతుంది, (పియా విరహితుడై నప్పుడు రమ్మ్మ్యపదేశాలు అరణ్యాలు లాగానూ (పియ 

ములైన (పాణాలు దుర్భరంగానూ కనపడుతాయి. చుట్టపక్కాల నడుమఉన్నా ౬ంటరిగానే 

ఉన్నట్టుంటుంది. 

X1_72,7ళ8ి ; పుట్టుకవల్ల వచ్చిన పురుష శబ్దంతో పనిలేదు. గుణ్యగాహులైన 
వారు ఎవనిని పశంసిస్తారో, అద్భుతపడుతూ పేర్కొంటారో ఎవనిలేజస్సు పరుల ఓజస్సులను 
మింగేస్తున్న ట్లుంటుందో, ఎవనిని సభలలో నఉ్కగురూ గౌరవంగా పేర్కాంటారో, శ తువులు 

కూడా ఎవనివి |పశంసిస్తారో అటువంటి పురుషుడే మనుష్య నామమున కర్తుడు. 

మాఘుని శిశుపాల వధ 

I_78. పత్మివత భర్తను ఆనుసరించినట్టు, నిశ్చల మైన స్యభావము ముందుజన్మ 

లలో గూడా పురుష్షని విడువదు. 

11.22, అర్హమైన |క్రియయే సదు త్రరము, 
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ఆట్లాగ చందుడూ ఉజ్జలుడైన సూర్వుడూ చూస్తున్నారు. ధర్మము, వాయువు, ఆకా 

కము. నా అంతఃకరణము, పృధివి-ఇవన్నీ మానవుడు చేసె మంచికీ చెడ్డకూ సాక్షులు. 

10-29, 1X-7, వంకాన్ని ఎందుకెత్తుతారు ? నిజానికి గుణమే (పధానము. 

సు షేతంలో ముళ్ళచెట్టు కూడా స్వేచ్చగా పెరుగుతాయి. 

49. ఓరిమిని మించిన మితము లేదు. భవిష్యత్తులో మానికి ఆది సహా 

యకము. తాను చేసిన (శ్రమకు అపార సత్పలితాలను ఇస్తుఃది తప్పిపోని శతు సంహార 

పక్రియ అది. 

X59 : అదృష్టం మోటచ|కం మాడిరి పనిచేస్తుంది. దానికి కట్టిన బొక్కెనలు 

లోకంలో వనుమ్యలు. ఆదికొంత మందిని వట్టిపోయెటట్టు చేస్తుంది. కొంతమందిని నిండుగా. 

లాగుతుంది. కొంతమందిని పైకి గుంజ తుంది. కొంతమందిని పాతాళంలో వదలుతుంది 

కొంతమందిని ఈడుసూ వారికి భాధకళ్గిస్తుంది. ఇట్టా ద్వంద్వాలతో నిండిఉన్న పిపంచల 

తరహాను చూపిస్తుంది. 

థారవికావ్యము - కిరాతార్దునీియము 

1-4 , ఒకే విధంగా పధ్యములూ, ఆహ్హాదకరాలూ అయిన మాటలు దుర్గభాలు 

1-90 : తొందరపడి ఏపనీ చేయకూడదు. అవివేకం వలి గొప్ప ఆపదలు 

వస్తాయి. మనుష్యులలోని గుణాలు సంపదలను ఆకర్షిసాయి. విమర్శంచుకి"ని పనిచేసే 

వారిని సంపదలు తమంతతామే వరిస్తాయి. 

VII_15 ; ఆల్పదోషం చేత బహు సుకృతం కొట్టుపడదు. 

87 ,;, గుణాలు [పేమను బట్టి భాసిసాయి* వస్తువు నా|శయించిఉండవు. 

11: లోకంలో సౌందర్యం సులభ మేకాని గుణార్భనం మాతభం చాలాకష్టము' 

X1_27,£8 : (పియురాలితో కూడి ఉన్నప్పడు అరణ్యాలై నా జనంతో కిక్కి 

ఓసి ఉన్నట్టుంటాయి; ఆపద వచ్చినా పండగలాగే ఉంటంది; నష్టంకూడా లాఖథంలాగా నే 

కనబడుతుంది, [పియా విరహితుడై నప్పుడు రమ్మ[పడేశాల అరణ్యాలు లాగానూ [పియ 

ములైన (పౌ కాలు దుర్భరంగానూ కనపడుతాయి. చుట్టపక్కా ల నడుమఉన్నా ఒంటరిగానే 

ఉన్నట్టుంటుంది. 

X1_72,7ి ; పుట్టుకవల్ల వచ్చిన పురుష శబ్దంతో పనిలేదు. గుణ్బగాహులై న 

వారు ఎవనిని పశంసిస్తారో, ఆద్భుత పడుతూ శీర్కాంటారో ఎవనితేజస్సు పరుల ఓజస్సులను 

మింగేస్తున్న ట్లుంటుందో, ఎవనిని సభలలో నణగురూ గౌరవంగా పేర్కొంటారో, శ తువులు 

కూడా ఎవనివి పశంసిస్తారో అటువంటి పురుషుడే మనుష్య నామమున క ర్తుడు. 
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లేదు. కాలం గడిచేకొద్దీ ఆవరణం తొలగిపోయి ఆందులో (పేమసారం నిలుస్తుంది. అటు 

వంటిడి దాంపత్యము, ఏవిధంచేతనయినా అది భ[ద౦గా ఉండవలెనని ఈ ఒక్కటే వీరు 

కుంటారు. ! 

1.41. ఏపని చేసిఅయినా లోకానికి తృ పికలిగించటమే మంచివాళ్ళకు [వతము. 

11.2, ఆంతటా పియంతో నిండిన నడవడి, వినయంచేత మృదువె హద్దుమీరని 

వాక్కు, స్వభావంచేతనే మేలుకోరె బుద్ధి, మచ్చలేని పరిచయము, ముందుగానీ వెనకగానీ 

తారుమారుకాని ఆనంద ము-మంచివాళ్ళ [ప్రవర్తనలో రహస్యమిది. ఇందులో మిషఅకు తావు 

లేదు. ఇది ఎప్పుడూ విశుద్ధంగానే |పకాశిస్తుండి, 
114, పాజ్ఞనికెట్టాగో జడునికికూడా ఆట్టాగే విద్య నేర్పుతాడు గురువు. వాళ్ళ 

తెలివిని పెంచటంగానీ తగ్గించటంగానీ ఆయన చెయ్యడు. అయితే ఫలంలో చాలా తేడా 

కనపడుతుంది. ఎట్టాగం టే- స్వచ్చ మెన మణిలో కనబడ్డమాదిరి బింబం మట్టి ముద్దలో కన 

పడదు గదా! 

11-10. (పియుడై నవాడు ఏమీ చేయకుండా సౌభ్యాలచేత దుఃఖాలను పోగొడ 

తాడు. అటువంటి |పియుడు అతనికి విశిష్టమైన డవ్యంవంటివాడు. 

111.1 దంపతుల హృదయాలను _పేమతో బంధించే ఆనంద [గంధథినే పుుతు 

డంటారు. 

111.29. వరదనీరు ఒడగ్గారసినప్పుడు ఆలుగు వదలటమే మండు. హృదయం 

శోకంతో నిండినప్పుడు గట్టిగా ఏడిస్తే ఆది పగిలిపోకుండా ఉంటుంది. 
11711. గుణాలతో నిండి ఉన్నప్పుడు న్ర్రీయా పురుషుడా అనే పశ్నలేదు. 

ఆ గుణాలే పూజించదగినవి. 

౪-12. కారణాన్ని పురస్కరించుకొనకుండా కలిగిన పక్షపాతాసికి విఘాకం 

కలగదు. స్నేహమనే దారము లోపలి మర్మాలను కలిపి కుడుతుంది. 
1-59-80 విచ్చివాడూ గర్వితుడూ పలికే. మాటలను బుషులు రాక్షస 

వాక్కు. ఆంటారు. అది ఆన్ని విరోధాలకూ మూలమూ, లోకానికి ఆరిషమూ. శుద్ధమూ 

కాంశ్రమూ సత్యమూ ఆయిన వాక్కును దీరులు గోవుతో పోలుస్తారు. దానివల్ర కోరికలన్నీ 

తీరతాయి, దారి[ద్యం తొలగిపోతుంది. క్రీర్రి కలుగుతుంది. ఆది చెడు మనస్సుగల వారిని 

తొలగిస్తుంది, తల్లిలాగా మంగళం కలిగిస్తుంది. 

సుబంధువు వచనకావ్యము-వాసవదత్స 

అతి దుష్టకార్యం చేయవలసినప్పుడు దుష్టుల మనస్సు శక్తిమంత మవుతుంది. 

నీకటిలోనే కదా గుడ్డగూబ చూడగలుగుతుంది, 

మనుష్యులు ఆంశ స్వరూపులంబనా సత్యమైన తమ స్వభావం పరునిద్వారానే 

తెలుసుకోగలరు. కళ్ళు తమ శక్తిని చూసుకోగలిగేది అద్దంలో నేగదా! 

హర్షభూపతి నాటకము-నొాగానందము 

117-7 భూమిమీద పడగానే అనిత్యత దాదివలె ఒళ్ళోకి తీసుకొంటుంది. తర 
నాతనే తల్లి కౌగిలించుకొనేది. ఆట్టాంటప్పుడు కోకానిక్సింక్ర వరసా వావీ ఏమిటి? 
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IV.10. ఎంతో దయగలవ్నారై ఆర్థుల కోర్కెను వమ్ము చేయనివారు, కారుణ్యం 

వల్ల పరార్థంకోసం స్వార్థాన్ని లెక్క చేయనివారు, ఎప్పడూ పరుల దుఃఖాలకు మనస్సులో 

కుమిలిపోతూ ఉండేవారూ ఆ మహాత్ములు నేడు లేరు. ఎవరి ముందర ఏడుస్తావు తల్రీ! 

బాష్పవేగాన్ని ఆప్పకో. 

మహేంద వి కమపల్లవుని పహననము 

భగవదజ్ఞుకీయము-ళ్లో. 11 

ఇంత వరకు [ప్రపంచంలో లభించని వాటిని కోరుకొంటూ, జరిగిపోయిన వాటిని 

గురించి విచారిసూ, వర్తమానంలో దొరుకుతున్నవాటితో తృప్తిపడకుండా ఉండేవాడికి సుఖం 
లేదు. 

మురారి నాటకము-అనర్హరాఘవము 

X-4 న్యాయంగా నడుచుకొనే వాడికి జంతువులు కూడా సాయంచజేస్తాయి. పెడ 

దారి పట్టిక వానిని తోడబుట్టినవాడై నా వదలి పెడతాడు. 

(ఇక్కడ ఉదాహరణకి మొదటిదానికి రాముడు, వానరులూ రెండోదానికి రావణుడు, 

విభీషణుడు) 

వికాఖదత్తుని నాటకము_ముదారాకసము 

111.14 రాజంటే భయపడవలె, మంశతినిచూ స్తే గడగడలాడవలే. రాజుగారికి 

(పీతిప్మాతులైనవారికి వణకవలె. ఇంక రాజభవనంలో తిని తిరిగే విటులకు మరీ భయపడ 

వలె. తలయెత్తుకొని చూస్తూ నమతతో మాట్లాడుతూ _దెన్యంవల్ల పొట్టకోసం తిప్పలు 
పడుతూ ఎంతచేసినా లాఘవమే కలిగించే ఈ సేవను బుద్ధిమంతులు శ్వవృత్తిగా పరిగణి 
సారు. 

111.16 ఎప్పుడూ అబద్ధమాడనివారైనా లోభంవల్ల (_పగల్భవాక్కులైన పురు 

షులు లేని గుణాలను కల్పించి రాజులను పొగడుతుంటారు. అదంతా తృష్ట స్వభావమే ఆసి 

చెప్పవచ్చు. ఏ కోరికాలేని వారు రాజులను గడ్డిపొచలలాగా చూసారుగదా ! 

1758. రాజనీతి [పయోజనాన్నిబట్టి మితులను శ్యతువులుగానూ, శ|తువులను 

మి|తులుగానూ చేస్తుంది. అది (బతికుండగానే పూర్వవృత మెరగని కొత్తజన్మ తెచ్చి పెడు 

తుంది. 

రొజ శేఖరుని నాటకాలు 

కాలరామాయణము 

1 వస్తావన : ఒక్కొక్కనికి ఒక్కొక్క విషయంలో ఎక్కువ నేర్చు 

ఉంటుంది. (పతివానికీ పతి విషయమూ తెలియదు. 

11.51. లోకోత్తర చర్మితంవల్ల మానవుడు ఉదాత్తుడవుడుతాకాని కులంవల్ల 

కాదు. 
1V.47-48. మధురమైన స్వభావముంటే మానవుశు ఎవరినైనా ఏవిధంచేళ 
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నైనా సంతోష పెట్టగలడు. 

711.16. శోకళంకువు ప హృద ౫౦లో హొత్వకొనిరోయి ఉళ్నా యథోబితంగా 

తము ౯ ర కమం నిర్వహించు చుకోటం మపహాత్ములలో వారి గాంఫీర్యానికి తగిన ఒక విశిష్టత. 

X1.91, 22 వురుషుని వీ దొత్తుని ని చేసేసి పరిణతి పొందిన మపస్సు, వయస్సు 

కాదు. 

వి ద్దసా లభ ౦జిక 

1-5. మల్రైవండ నలిగిడికి ఓర్వదు. కొత్త పేమ ఆఎతరాయం సహించదు, 

పొగదదండ అయితే వాడినా వదలవలసిరాదు 

తివికముని దమయంతి కథ 

1114-16. సాయఠ చెయ్యటం, ఆహ్లాదకరంగా మాట్లాడట:- విశుద్ధ మెన 

స్నేహం చూపం, మఠ వాళ్ళ సంభావము. చం|దుని చల్లగా ఉండేటట్లు చేసే దెవరు? 

మనస్సు ఎట్టాంటిదో మాటల ట్లాంటివి, మాటలెటువంటివో “జేతలటువ. టివి. మంచివాళ్ళ 

మనో-వాక్ -కర్మలు ఏకరూపంగానే ఉంటాయి. విత్తంతోపాటు వివేకం, విద్యత్ పొటు 

వినయము, (పొభవ తోపాటు న, (మత-_ ఇవీ గొప్పవాళ్ళ లషక్షణో మ. 

మహిమభట్టు వ్యకి వివేకము (కావ్యశాస్త్రము) 

(ప్రవేశకళ్లోకము : నాతో సమానలయిన వారికోసం చెస్తున్న ఈ పర్మిశమ 

తగినదే. అందరినీ సంతోషపెట్టగలది లోకంలో ఏదీలేదు. _పపంచాన్ని వెలిగించే సూర్యుడు 

ఉదయిసే కొసి వసువులు మండిపోతాయి. మరికొన్ని పు పుష్పిస్తాయి. ఇంకా కొన్ని మూతి 

ముడ. సాయి. 

అభినందుని రామచరితమనే కావ్యంలో 

11.6. చేత గానివాడికి పపంచమంతా మండిపోతున్న ట్లు ఉంటుంది. చేతనయిన 

వాడికి ఎక్కడ ఉన్నా మనశ్శాంతికి కొరత ఊండదు. ఒక మహావృషభం ఎదుట నిలిచి 

కుక్క వికారంగా మొరుగుతుందం టి దానికి కారణము పట్టరాని భయమే. 

కృష్ణమిశుని నాటకము- [ప్రబో ధచండో దయము 
1725. అనుకోకుండా జప్పటిక ప్పుడు మీదబడి మర్మాలను చేదించే గాఢ 

కోకాల దెబ్బలకు మంచి మందు వాటినిగురించి ఆలోచించక పోవ టమే. 

శ్రీహర్షుని నైషథీయ చరితము 

7111-89. అద్భుత గుణాలరాశి ఆయిన వస్తువును చూస్తూ వాక్ కర్త ఉండి 

కూడా మౌనంగా ఉండవలసివస్తే అంతకన్నా సహించరాని బాధ ఏముంటు:ది? 

1.8. మంచి వాక్కు-కు పదాడంబరమూ, ఆర్థలాఘవమూ రెండూ విషాలు. 

తక్కువ మాటలలో సారగర్భంగా చెప్పగలవాడే వాగ్మి అనిపించుకుంటాడు, 

IX. తిరి, మంచిపనిచే స్తే బాధకలిగే విపత్కరపరిస్థితిలో నిషిద్ధకర్మ మైనా 

శేయవల సించేంః వాననిటితో ధాజమార్గము జాఈడుగా ఉం బే ఒకప్పుడు పండితుల్డై నా పక్క 
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దారినే పోతారు. 

125. లోకుల మూతులు ముయ్యటానికెవనికి శక్యము ? 
౫-18. కామము జాతిని విత్తాన్ని గుణాన్నీ గణించదు. ఆవ్మక బుద్ధి ఎపుడూ 

ఆందం వెంటనే పడుతుంది. 

19. (పకృతిసిద్ధ మైన వస్తువువేరు ? కృ(తిమవస్తువువేరు. 

48. పురుమనికి ఒకగుణంలో వంక పెట్టటానికి వీలులేకపోయినా మరోదాసిలో 

ఒకదోషం వెతకటం ఖలత్వానికి లక్షణము. 

X1V_9. దేవతలు ఇంకేమీ ఇయ్యరు. వారికి ఆనుగహంవస్తే మంచి బుద్ధినిస్తారు. 

68. ఏ ఇతర భూతాలూ నీష్ట నడపినంతగా లోకయా[త నడపటంలెదు, 

87. కోరకుండా వచ్చే ఆర్థం ఎంత ఆల్బ్చమెనా దానిని ధీరులు కాలదన్నుకో 

రాదు. 

జయదేవుని నాటకము (పసన్న రాఘవము 
1.2. కుతూహలం కలిగించేవా ర్త, మంచివిద్య, కసూరినుంచివచ్చే లోకో త్తర 

పరిమళమూ ఈ మూడూ నీటిమీద తె లబిందువులాగా స్వయంగానే [పపంచంలో వ్యాపిసాయి. 
వాటిని వ్యాపించకుండా ఆపడం ఎవరి తరము? 

V-49. సామాన్యంగా దుష్టుల సంపదలు ఏదో దుళంతంతో ముగుస్తాయి, 
మహాత్ముల ఆపదలు సుఖోదర్కా లుగా ఉంటాయి. 

వేదాంత దేశికల నాటకము-సంకల్చ నూర్యోదయము 
1-64. జనులకు పరులలో లేని దోషాలు కనపడినట్టు ఉన్నగుణాలు కనపడవు. 

తమ విషయంలో మాతం దృష ఇందుకు విపకీతంగా ఉంటుంది. ఇదంతా మోహామనే 

కాటుక మహిమగదా |! 

(1-81. అప్పటికి కొతగా ఉండేది కాలాంతరంలో పాతదవుతుంది. వాటిలో 
ఒకటి వంచి ఒకటి చెడ్డ అనరాదు. 

V-84. భయకారణాలను తెలిపే (గంథాలు చదువుతూనే ఉంటాడు-మాటిమాటికీ 
నిదపోతూనే ఉంటాడు, ఆత్మసాకాత్కారం పొందుతాడు-శరీరం పోషణలో నిమగ్నుడె 

తూనే ఉంటాడు. దుఃఖస ము[దంలోనుంచి బయటపడాలనుకుంటాడు = సుఖంకావాలనుకుంటూనే 
ఉంటాడు. మనుష్కుడు ఇట్టా ద్విధావృత్తితో దుఃఖపడుతూ డోలాయమానుడవుతూనే 
ఉంటాడు. | 

1X-19. అంతరంగంలో గొప్పతనళి ఉన్నవ్య కిగారవమనే కాలకూట విషానికి 
దూరంగా ఉంటాడు. తరుణిని శవంమాడిరి చూస్తాడు. సభఆంపే (తాదుపామని దాసి చాయ 
లకు పోడు. ఆతడు రాజధానిని నరకంగా భావిస్తాడు. 

ఉద్దండుని నాటకము_మలికానారుతము 
X-42. చెలిమితో నిండిన హృదయము, సంతోషంతో బాగా విప్పారిన చూప 

కని మంచివాళ్ళకు స్వాగతమి య్యటానికి కావలసినవి. ఇంక ఏమి చేసినా-ఆచారడంబమే, 
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కల్హణుని రొజతరంగిణి (కాశ్మీర చరిత) 

1.7. ఎవని మాటలు తన ఇష్టానిష్టాల (పభావానికి లోబడక జరిగిన విషయాలను 

జరిగినట్లు వర్ణించటాసికి దృఢంగా పూనుకొని ఉంటాయో అటువంటి గుణవంతుడైన రచ 

యిత పకంసనీలు యముడు, 

1711789 వాకు, అభ్యుదయాగ్నా 'పెంచుతు:ది. క్రీర్రి కలిగిస్తుంది. దాక్మిర్యం 

తొలగీస్తుంది. శ|తువులో కూడా మైతి పుట్టిస్తుంది. అడుగడుగునా సొముఖ్యం పెంచే 

మార్గంలో నడ స్తుంది. సర్వ్యపవమైన వాక్కు తి తొలగించలేని అరిష్టమేది ? 

VI.7%5. వానలకు ముందు వసవివెచి పెరుగుతుంది. ఉషస్సుడ గ్గరించినకొద్దీ 

చీకటి దట్టమవుతుంది. ఆట్టాగే మానవులలోకూడా అభ్యుదయం కలగబోయేమ ౦దు వదలిపో 

బోతున్న దారి ద్యం కలిగించేబాధ శిఖరాలందుకొంటుంది. 

17119865. ఎటువంటి విపత్సమయంలో గూడా ధైర్యము, భావనాశ డి, బలము, వివే 

కము. నిశ్చలత అనేగుణాలు ధృఢమతులై న మహాత్ములను వీడవు. 

VI1.8!88. లోకంలో సాటింపు అవుతున్న విషయాన్ని చెవిలో ఊదుతారు. విని 

సి గ్గుపడదగిన విషయాన్ని వినములై విచారిస్తున్న ధోరణిలో పేర్కొంటారు. శ తువుకూడా 

చెప్పలేని మర్మ భేదక మైన భయంకర విషయాన్ని | పళంసిసారు. ఇట్లా దౌష్ట్యానికి నిల 

.యాలూ మూఢులూ అయినవాళ్లు రాజులకు వినోదం కలిగిస్తారు. ప్నాతుడనే సుషేతంలో 

వీజంనాటి మంచిమాటలతో పాదుచేసి కలుషితంకాని మనః పవి తత ఆనే నీరు పెట్టి పెంచిన 

దానవృక్షం చిన్నదైనా తగి సమయాలలో కలుష క్షంలాగా వివిధకామిత ఫలాలని స్తుంది. 

భ ర్రృహరి శత క తయము 

నీకి, శృంగార, వై -రాగ్యములను గురించి 

1. నీతి (మంచి నడవడి). 

ల, తెలియని వానకి తేలికగా తెలియ జెప్పవచ్చు. తెలిసినవానికి చెప్పఓం మరీ 

తేలిక తెలిసీ తెలియనివాసికి తెలియజెస్పటానికి బహ్మడెవుడి తరంగాదు, 

7. ఏవొకొంచెం తెలిసినప్పుడు వన గులాగా నేను మదాంధుగనయినాను. 

అప్పుడు నాకు అజంతా ఆతలాసునని mes గర్వంతో నిండిఉంది. ఇపుడు పండితుల 

₹ల్ప కొం చెంకొంచెం తెలుసుకొన్న త త నేను మూర్వడనస్ తెలిసికొనగానే నా గర్వం 

జ్వరంలాగానే తోలగిపోయి ౦ది. 

12. విద్య అనే అంతర్జ్థనము దొంగకు కనపడదు. ఇటువంటిదని చెప్పరాని 

సుఖాన్ని పెంచుతుంది. అహన్నిశమూ అర్జులకిస్తున్నా ఇంకా వృదిపొందుతూనే ఉంటుంది. 

ఇంక (ప్రళయము వచ్చినా ఇది నశించదు. కనక రాజులారా ! విద్యాధనమున్నవారి విష 

యంలో మీగర్వం మానండి. వారితో ఎవరు పోటీ పడగలరు? 

15. మానవునికి భుజకీర్తులు అలంకారాలుకావు, చందునివలి (పకాశించే 

ముత్యాలహారాలుకావు. మరి స్నానమూ, గంధాదిలేపనమూ, పుషా లూ, దువ్వుకొని అలంక 

రించి కొన్న కేశాలూ అలఆకారాలుకావు,. సంస్కారం పొందిన వాణి ఒక్కటే అతనికి తగిన 

ఆలంకారము. అన్ని ఆలంకారాలూ నశిస్తాయి. వాగ్ఫూషణమే భూషణము, 
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16. మానవునికి విద్య అనేది గొప్పరూపము, దాచిపెట్టుకొన్నధనము. దాని 
వరి భోగాలతనికి లభిస్తాయి. పేరువస్తుంది. సుఖం కలుగుతుంది. విద్య గురువులకు గూడా 

గురువే. విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు విద్య బంధుజనులలాగా ఉపయోగిస్తుంది. విద్య పరదేవత 

వలె మోక్షమిస్తుంది. రాజులు విద్వాంనుని పూజిస్తారుగాని ధనవంతునికాదు. విద్యలేనివాడు 

వింత పశువు, 

17. క్షమాగుణం ఉంటే కవచమెండుకు ? [కోధముంటే శ తువులెందుకు ! 

జ్ఞాతి ఉందే ఇక నిప్పుతో పనేమి? మితుడు ఉంటే దివ్యౌషధాలతో పనిఏమి ? దుర్డను 
లులటి సర్పములతో పనేమి ? మంచి విద్యఉంటే ధనములతో పనిఏమి ? సిగు ఉంచే భూష 
ణములతో పనిఏమి ? మంచి క విత్యము ఉంటే రాజ్యముతో పనిఏమి ? 

19. _ బుద్దిమాంద్యం హరిస్తుంది. వాక్కులో సత్యం కురిపిస్తుంది. గౌరవాన్ని 

పెంచుతుంది. పాపాన్ని పోగొడుతుంది. మనస్సుకు పసన్నత కలిగిస్తుంది. దిక్కు.లయందు 

కీర్తిని వెల్లి విరియజేస్తుంది. మనుష్యులకు సంత్సాంగత్యము ఏమి కలగజెయ్యలేదో చెప్పు, 

25. అభిమానం కలవాడికి రెండేరండు వృత్తులున్నాయి. పూలగుత్రిలాగా 

ఉంచే అందరి శిరస్సులయందూ ఉండటం; లేకపోతే అడవిలోనే వాడిపోవటం. 

లశ దానము, భోగము, నాశనము - ఈ మూడేగతులు వితానికి ఉంటాయి. 
ధనాన్ని దానమూ చెయ్యక, ఆనుభవించనూ అనభవించక దాస్తే, దానికి మూడవగతి 

తప్పదు. 

తీర్. ఒకానొకడు పరిక్షీణ స్థితిలో ఒక గుప్పెడు యవలను యాచిస్తాడు. 
అతడే తరవాత సంపూర్ణ ధనవంతుడై నప్పుడు భూమినంతటినీ ఒక గడ్డిపోచకింద చూసాడు. 

ధనవంతుల అవస్థ వస్తువుల విలువలను తగ్గించటానికీ హెచ్చించడానికీ హేతువవుతుంది. 

అంతేగాని ఒక |పమాణమంటూ ఉండదు, 

44. డబ్బు కక్కూరర్తి ఉంటే ఇంక అవగుణాలేమున్నా యని వెతకనక్క_ర లేదు, 

వెన్ను పోటు పొడిచే గుణం ఉంటే ఇంక పాతకాలను గురించి ఆఅడగనక్క రలేడు. సత్యముం'టీ 

తపస్సు ఉందా అని విచారించనక్కరలేదు, శుద్ధమైన మనస్సు ఉంటే ఏ తీర్థాలకు వెళ్ళివచ్చి 
నాడ. అని జిజ్ఞాస ఆక్కురలేదు, మంచితనముంటే ఇతనికెంత బలముంది అనే (పశ్నే లేదు. 

గొప్పతనం ఉంటే ఇంక ఆలంకారాల నంగతి తడవనవసరం లేదు. విద్య ఉంటే ధనం 

సంగతి |పశంస చెయ్యనక్కురలేదు, అపకీర్తి ఉంటే ఇంక మృత్యు వెందుకు / 

47. రాజసేవంత కషమైనదింకొకటి లేదు. నీవు మౌనంగా ఉంటే మూగ 

వాడంటారు. బాగా మాట్టాడగలిగితే సందర్భం లేకుండా వటవట వాగుతున్నాడంటారు- 

రాజుగారి సమీపంగా ఉంటే ఏమి భయం లేనివాడంటారు. ఆట్లా అని దూరంగా ఉంటే వట్టి 

చేతగాని వాడంటారు. క్షమ గలిగి ఉంటే వట్టి విరికిపంద ఆంటారు. ఓర్పులేకుండా ఉంటే 

కులీనుడవుకావు అంటారు, సేవాధర్మము మిక్కిలి గవానమైనది. యోగులకుగూడా దాని 
పరిస్థితి దురవగాహమే. 

48. (పొద్దుటి పూట నీడ మొదట పెద్దదిగానూ తరువాత పోను పోను కురచ 
గాను కనపడుతుంది. అట్టాగే కుజనులమైతి మొదట ఎక్కువగా ఉండి తరవాత తగ్గి 
ఫోతుంది ఆదే నీడ సాయంత్రంపూట మొదట చిన్నగా ఉండి తరవాత పోను పోను పెద్ద 



భీర్హృహారి శతక్మతయము ర 

దవుతుంది. అట్టాగే సుజనుల మెతి మొదట కొంచెముగా ఏర్పడి పోను పోను పెద్దదిగా 
పెరుగుతుంది. 

50. లేళ్ళు, చేపలు, మంచివారు లోకంలో గడ్డి, నీరు, తృ పి ఆనే వాటితో 
జీవనం గడుపుతున్నా వాటికి బోయ, జాలరి, కొండెగాడు కారణమేమీ లేకుండానే వెరులుగా 

ఉంటారు, - 

51. మహాత్ముల చిత్తము సంపదలయందు కలువపూలవలె మృదులమైనది; 

ఆపదలయందు మహాశ్రల శిలా సంఘాతమువలె కర్కశ మెనది. 

ర్2ి, (పచ్చన్నంగా దానం చేయటం, ఆతిథులువస్తే వారిని గౌరవించటం 

(పియంచేసి చెప్పుకోకుండా ఉండటం, ఒక ఉపకారం పొందితే దాన్ని నలుగు9లో చెప్ప 
కోటం, ఎంత ఐళ్వర్యమున్నా పొంగిపోకుండా ఉండటం, ఇతరులనుగురించి గ ర్మ ణారహి 

తంగా మాట్లాడటం- ఇటువంటి అసిధార్యావత మెన చర్య మంచివారి కెవరునేర్పినారు 2 

64. స్వార్థాలను పరిత్యజించి పరుల పయోజనాలను సాధించేవారు సత్పురుషులు. 

తమ (ప్రయోజనాలను చెడగొట్టుకోకుండానే పరార్థమ లను సాధించేవారు, సామాన్యులు. 

ఇంక మనుష్యులలో రాక్షసులు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు స్యపయోజనం కోసం పర 

హితాన్ని ఐలిచేసి వేసారు. మరియే (వయో జనమూ లేకుండా పరహితాన్ని నాశనం చేసే 

వారిని ఏమనవలెనో మాకు తెలియదు, 

65. పాపంనుంచి నివారిసాడు. హితం చేకూరుసాడు. నీరహస్యాన్ని దాచిపెడు 

తాడు. గుణాలను [పకటిస్తాడు, అపదలోనిన్ను విడవడు. తగిన సమయంలో ఇసాడు- 
మంచిస్నేహితుడండే ఇటువంటివాడు. 

70. మనోవాక్కాయాలలో పుణ్యమనే అమృతం నిండిఉండగా, మూడు లోకా 

లకూ ఉపకార శ్రేణులతో పీతి కలిగిస్తూ పరులగుణాలను గోరంతలు కొండంతలు చేసూ 

తమ హృదయంలో వికాసం పొందుతూ ఉండే మంచివాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ? 

72. ఏవో విఘ్నాలు కలుగుతాయని ఏపనీ ఆరంభించరు నీచులు, మధ్యరకం 

వారు మొదలు పెట్టిన పనిని విఘ్నాలవళ్రు విగిచిపెడతారు. ఆడుగడుగునా విఘ్నాలు ఎదు 

రౌతున్నా ఉత్తములు మొదలు పెట్టిన పనిని వదిలి పెట్టరు. 

78* నీతి నిష్పణు లైనవారు నిందించనీ మెచ్చనీ లక్ష్మేరావచ్చు, లేదా ఇష్టం వచ్చి 

నట్టు వెళ్ళిపోవచ్చు. మరణం ఇప్పుడే రావచ్చు, యుగాంతరంలో రావచ్చు. ఏది ఏమైనా 

థీరులు న్యాయమెన మార్గంనుంచి ఏమా తమూ ఎెదొలగరు. 

74. కొటివేసినా చెట్టుపెరుగు తుంది. కళలు తరిగినా చందుడు పూర్ణకళలతో 

వెలుగుతాడు. వీటిని తలచుకొంటూ మంచివారు లోకంలో హోని కలిగినా కష్టపడరు. 

75. ఐశ్యర్యానికి విభూషణము సౌజన్యము. శౌర్యానికి అలంకారము వాజ్మయ 

మము, జ్ఞానానికి కాంతి. చదువుకు వినయము. ధనానికి సక్సాత|దానము తపస్సుకు అకో 

ధము, సమర్థతకు క్షమ, ధర్మానికి నిర్వ్యాజత, సర్వజనుల కూ సమస్తమూ ఇచ్చేది, అన్ని 

టికీ మించిన “అలంకారము కీలము. 

76. జంతి ఎంత కిందపడితే అంతగా ఎగురుతుంది, అట్టాగే సుజనుడు కింద 
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పడినా మళ్ళీ పైకివస్తాడు. మట్టిముద్ద కిందపడితే అక్కడే ఉండిపోతుంది. అనార్యుడు 
అట్టాగే పడిఉంటాడు, 

54, ఏనుగులు, పాములు, పక్షులు బఐంథధనంలో కట్టుబ!: టం, చం దసూర్యు౬కు 

(గహపీడనము, బుద్ధిమంతులకు దారిద్యము కలగటం -బాస్తై విధి బఠిష్టమసిపిస్తున్నది. 

ర్, మంచిదైనా చెడ్డ్దదైనా వపనె చేయవ:.సవచ్చివా పండితుడు ఒరంణామాన్ని 

జా[గతగా ఆలోచించి ప్రయత్నం వేయవలి. తొందర పడి పనివే సే విపత్తి తథ్యము 

ఫలితము హృదయ దాహకమూ శ అ్యతుల్యమూ అవుతుంవె, 

11. శృంగారము 

లి, (భూచాతుర్యంచేత చివరికి మూతబడిన కన్నులతో పొడవైన కటాకాలూ 

స్నిగ్ధములైన వాక్కు లూ లజ్ఞావసానములైన హాసొలూ; లీలామందములై న గమనా గమ 

నాలూ-స్ర్రిలకివి ఆభరణాలూ ఆయుధాలూకూడా, 

20. స్నే హంచేత సంతాపాన్న హరించేవీ అకురాగవిశేషంచెత మనోహర మైనవీ, 

శృంగార రసాన్ని పసకింప జే సేవీ, సందకృ విశేష .చేత తీయదనం పౌంచనవీ సౌకుమూ 

ర్యముతో నిండినవీ, సంభోగొత్సుక్యాన్న వెలువరించేవి, స్వభావంచేత రుచికరమైనవీ, 
ఏక్వాసంతొజికిసలా డేవి, (జితేంద్రియలకుగూడా) మన్మధో।దేకాన్ని కలిగించేవి, ఆయిన 

మృగీదృశల రహన థ్ స్వైరాలా పాలు మమ్ములను ఎక్కడికో తిసికొనివొతున్న వి 

22, చూడనంత శే గుప్రూ ఆమెకు నన్నుచూడాలనే ఉంటుందీ. చూచిన దగ్గరినుంబీ 

మాయిద్దరికీ పరిష్యంగ సుఖంమీవనే కోరిక, కౌగిలించుకున్న దే తడవుగా మా విగహముల 

ఆభేదాన్నే కోరుకుంటాము. 

40. నేను నిజమే చెబుతున్నాను, పక్షపాతంతోకాదు. ఏడులో కాల్లోనూ ఇదే 

తథ్య మైనది నితంబినులకంటే మనోహర మెనది ఇంకోకటి లెదు. వారికంటే దుఃఖహేతువు 

ఇళకొకటి లేదు. 

42, స్మరించినంతమాతంచేతనే తాపం కలిగిస్తుంది. చూసినంత మాతం చేతనే 
ఉన్మాదం కలిగిస్తుంది. ఇంక ముట్టుకుంటే ఆంతుకని మోహంలో పడేస్తుంది. అటువంటి 

స్రిని [సియురాలు అని చెప్పటం ఎట్టా ? 

రర్, ఎడ వాటులోనైనా ఎవరి మనస్సులు ఒకటితో ఒకటి కలిసి ఉంటాయో 

వారికి సంగమమే. ఎవరిమనస్సులు వేరుపడి ఉంటాయో వారికి సంగమం విరహంకంటె 

బాధాకరమైనది, 

70. ఎంతవరకు హరిణలోచనల చంచలలోచనాంచలముల దెబ్బతగ లదో ఆంత 

వరకే సమర్ధులైన మనుష్యులలో నిర్మలమెన వివేకదీపము వెలుగుతూంటుంది. 
వెరాగ్యము 

2. పర్వతాలచేత దుర్గ్షమములై న ఆనేక |పదేశములకు పోయి తిరిగినాను. ఏమీ 
ఫలం లభించలేదు. స్వజాతి కులాభిమానాలు వదలి 'సేవచేసీనాను. ఏమీ లాభించబేదు. 

అభిమానం వదలి పరగృహాలలో కా కిలాగా ఏవేవో ఆశలతో భుజించినాను. ఓపేకాసా ! 
పూర్వజన్మలో చేసినా పాతకాలకు ెకే గ్రామా ! ఈనాటికి నువ్వు కృ పిపడటం లేదు. 

పెరుగుతూనే ఉన్నా వు, 



భ రృహరి శతక|తయము ఆరి 

7. మేము భోగాలననుభవించలేదు. మేమే అనుభవించబడినాము. తపస్సు 

చేసికోఖేదు. మేమే తపింపజేయబడినాము. కాలము గడవలేదు. మేమే గడిచిపోతున్నాము. 

తృష్ణ జీర్ణము కాలేదు. మేమే జీర్ణమయినాము. 

8, మొహమంతా ముడతలు పడింది, తల ముగ్గుబుట్టలాగా నకసింది. ఆవయవా 

అన్నీ శిథిలమవుతున్నాయి. ఒక్కతృష్ణమాతం నవయొవనం పొందుతున్న ది, 

27, కోరినమేరకు (శ మలేకుండా చెట్టనుండి దోరపండ్లు కోసు కోవచ్చు. ఆక్క 

డక్కడ పుజ్యతీర్థములలో చల్చని తియ్యని నీరును (గపాంచవచ్చు. సుకుమారమైన తీగెలు, 

ఆకులు చేర్చి మెతని శయ్యను ఏర్పరచుకోవచ్చు,. అయినా కృపణులు ధనవంతుల ద్వార 

ముల యొద్ధ సంతాపమును సహిస్తునే ఉంటారు, 

ల1. భోగాలుంటే రోగాలవల్ల భయం తప్పకుండా ఉంటుంది. కులముంటే దాని 

గౌరవహాని కలుగుతుందనే భయముంది. వితముంటే రాజు వల్ల భయము మానముంచే 

ఎదైనా దెన్యం వస్తుందేమోనని భయముంది. సైన్యములుంచే శ తువులవల్ల భయం కలుగు 

తుంది. రూపముంటే ముదుసలి తనంవల్ల భయం కలుగుంది, కాస్త్రముంటే వారితోటీ వీరి 

తోటీ వాదించవలెననే భయము కలుగుతుంది. గుణముంటే ఖలులవల్ల భయముంటుంది, అసలు 

శరిరముంటేనే యముడు తీసుకొని పోతాడనే భయం తప్పదుకదా ! లోకంలో ప్రతివస్తు 

వును భయం వెన్నంటి ఉంటుంది. ఇంక - వై రాగ్యమొక్కటుంటే భయమనేదేమీ కలుగదు. 

84. తరంగాలు ఎత్తుగా లేచినా పడి పగిలిపోక తప్పదు. అటువంటివి భోగాలు. 

ప్రాణాలు ఏ క్షణంలో నై నౌ ధ్వంస మైపోయే వే. [ప్రియురాళ్ళతో సుఖించే యౌవనసుఖస్పూ ర్తి 

కలదినాలు వేళ్ళమీద లెక్క_ పెట్టదగిన వ గదా! కాబట్టి ఓ పండితులారా ! సంసారము ఆంతా 

అసారమే అని తెలుసుకొని లోకానుగహ పేశలమైన మనస్సుతో లోకకల్యాణానికి యత్నం 

సాగించండి. 

88. ముసలితనం పెద్దపులిలాగా భయ పెడుతూ కూర్చుంది. రోగాలు శ తువుల 

లాగా శరీరాన్ని కొడుతున్నాయి. ఓటికుండనుండి పీజిలాగా ఆయువు పోతూనేఉండి. ఐనా- 

లోకం తనకు అహితమైనదాన్నే ఆచరిస్తూండి. ఇది చితంకాదా ? 

49. బాగా బతికితే ఆయువు నూరెండ్డు. ఆందులో సగం రాతి నిదలోనే 

గడిచిపోతున్నది. మిగిలిన సగంలో సగము బాల్యము వార్థక్యము అనే వాటిలో గడచి 

పోతుంది. ఇంక మిగిలినది సేవాదులచేత గడుస్తుంది. అందులో వ్యాధులు, ఎడబాటులు, 

దుఃఖాలూ ముమ్మరంగా ఉంటాయి. తన (బతుకే వారి తరంగంలాగా చంచలతర మైతే ఇంక 

[పాజికి సుఖమనేది ఎట్టా కలుగుతుంది ? 

50. ఒక్క. క్షణంలో బాలుడూ, ఇంకో కణంలో కామరసీకుడై న యువకుడూ, 

ఒక క్షణంలో దర్శిదుడూ, ఇంకొక క్షణంలో ఐశ్వర్యవంతుడూ అయి చివరికి ముసలితనం 
శరీరాంగాలను జీర్ణంచేయగా ముడతలు పడిన తనువుతో ఒక నటుడివలె ఈ నంసారాంతంలో 

ఆతడు యమరాజధాని ఆవే యవనిక చాటున అదృశ్యుడెతాడు. 

58, ఒక విరాగి ఒకరాజుతో అంటాడు, “ఇక్కడ మేము వల్క లాలతో తృప్తి 

పడుతున్నాము; నీవు చీనాంబరాలతో తృప్తిపడుతున్నావు. మన ఇద్దరి సంతోషంలోనూ 



ర్రి ద్ర స్ న ఎస్పృృతము 

భేదంలేదు. ఎవని ఆక పెద్దదో వాడు దర్శిదుడు. మనస్సు పరితుష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఆర్థ 
వంతుడెవరు ? దరి దుడెవరు ? 

అమరకుని శృంగార శతకము 
17. దప్రీయుజ్ణిచూడగానే లేచి స్వాగతం చెప్పటం మూలంగా అతనితో ఒకే 

ఆసనంమీద కూర్చోటం తప్పించుకుంది. అతడు కౌగలించుకోటానికి చూపే ఆ్యతాన్ని 
తాంబూలంతెచ్చే మిషతో వమ్ము చేసింది, చెలిక తెలను అటుఇటు వంపించడమనే మిషతో 

అతనితో మాట కలపటం తప్పించుకుంది, ఈ విధంగా స్వాగతసత్కారాల ఆడంబరంతో 

ఆ నేర్పుక త్తె వరునిపె తనకున్న కోపం ఆంతా చూపించింది, 
బిర. బొమలు ముడిపడుతున్నా ఆతడు వస్తున్నాడా అని కన్ను మిక్కిలి 

ఆశతోొంతో చూస్తూనే ఉంది. మాట ఏమి మాట్లాడక పోయినా ఈ హత భాగ్య ముఖంమీద చిరునవ్వు 
విరిసింది. హృదయం పాషాణమవుతున్నా శరీరంమీద పులకలు వస్తూనే ఉన్నాయి. అతడు 

రానేరావాలిగాని ఈ కోవ చిహ్నాల పరిణామమేమిటో తెలవకుండా ఉంది. 

50. “చిన్నదానా [ “స్వామీ!” “కోపనా, నీ కోపం విడువు” “నేను 
కోపంవచ్చి ఏంచేశాను ?” “నీవ నన్ను బాధ పెట్టినావు.” “స్ప తప్పులేదు, తప్పులన్నీ నాలోనే 

ఉన్నాయి.” మరి ఎందుకేడుసావు మాటలు బిగుసుకొని పోతుండగా ?” “ఎవరి ఎదుట నేనే 
డుస్తున్నాను ?” “నా ఎదుటనే గదా?” “నేను మీకేమవుతాను ?” “పయురాలవు!” 

“నేనదికానుగనుకనే ఏడుస్తున్నాను.” 

62. “ఓసి ఆమాయకురాలా! ఎందుకు కాలమంతా అమాయకంగా గశపగోరు 

తావు? కోపం చూప, ధైర్యం వహాందు. నెద్బెలీ | నీయీ బుజుమార్శం దూరంగా వదలి 

పెట్టు” అని యిలా నేర్పుతున్న చెలికత్తెను కోపంగా చూస్తూ “మెల్లగా మాట్లాడు. ఇదిగో 
ఆయన ఇక్కడే ఉన్నారు (హృదయంలో), ఆయనకు వినవడుతుంది.” అన్నది. 

కవయి (తులు 

విజ్ఞిక (విద్య) 

1. _ భాగ్యమనేధి మహాకరోరమెనది, అది హృదయాన్ని పట్టుకొని కఠినంగా 

మట్టిముద్దలాగా మెదిపి, చింతఅనె చ|కంమీడ పెట్టి, ఆరితేరిన కుమ్మరిలాగా తిప్పేస్తుంది 
నెచ్చెలీ ! అది ఏమేమి చేస్తుందో మనకు తెలియదుగదా ! 

2. పేమబంధము విడివడి, నా హృదయంలోనుంచి అతనిమీద గౌరవం 
జారిపోయి, మంచితనం అంతరించి, అతడు నా ముందునుంచి జడుడులాగా తిరుగుతూంకే_ 

ఆ జరిగిపోయిన దినాలనుగురించి ఇప్పుడిలా ఆనుకొంటున్న ప్పుడు_నా నెచ్చెలీ ! నా హృద 

యము ఎందుకు ముశ్మ._లుకావటంలేదో తెలియటం లేదు. 

మరుళ 
“ఎమిటింత చిక్కి పోయినావేమిజి ?” “జాను నా శరీరపుతీరే అంత,” నీ శరీరం 

ఇంతడస్సిపోయిందేమిటి ?* “అవును మా అమ్మగారింట్లో వంటావార్పూచేశానుగదా 1” 
“నేను జ్ఞాపక మున్నానా సీకు ?* “లేదుకేడు" అంటూ ఆమె వణుకుతూ నావక్షంమీదవపడి 

యేడి*ంది. 
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సుభ|ద 

| పాలను పితికి కాగ బెట్టినారు. వాటి తీపీని పోగొ'ప్లేటట్లు చిలికినారు. వాటినుండి 

నెయ్యిని ఫీసికోటానికి వెన్న తీసి నారు. ఇన్ని బాధలు పెట్టటానికి వాటిలో నిండి ఉన్న 

స్పేహమే (కొవ్వు పదార్థం- మై తి) కారణము. 

అజ్మీ 

అడవిలోని అన్నిపూలమీద వాలే తుమ్మెద చంపకాన్ని వాసనచూడదు. చంపకాని 

కేమి వాసన లేదా ? తుమ్మెదకు ఆమభథవించటం చేతకాదా ? కేవలం ఈశ్వరాజ్ఞ తీరుగులేనిది 

గదా! 

విక టనితంబ 

“ఇంత చీకటిలో ఎకగాడికి బయలుదేరీనావు తల్రీ !” “నా పాణేశ్వరుడు నివ 

సిస్తున్న చోటికే నా [పాణస లీ 1” “నీకు ఒంటరిగా పోవటానికి భయం వెయ్యదా చెల్లీ 2 

“ఎందుకూ, నావెంట మన్మథుడు తనపూల బాణం ఎక్కుపెట్టి వస్తూనే ఉన్నాడు గదా [ 

'మోరిక 

నిన్ను వదలి వెళ్ళవలెననే కోరిక నాహృదయంలో ఎట్టా కలుగుతుంది? నా జీవి 

తంలాగా [పియమైన నా భార్యతో హృదయం లేకుండా అటువంటి భావం ఎట్టా చెప్పేది ? 

కాని చెప్పనే చెప్పినాను. ఆమె మఖమంతా ఎడతెరపిలేని అశువులు (పవహిస్తుండగా మనము 

మొగ వాళ్ళము ఏదో సంపాదించుకుందామనే ఆశతో బయలుదేరుతూనే ఉంటాము. 

ఫీలభట్లారిక 

కఠోర మతియిన మన్మథుడు కృళశింపజేస్తున్నాడు., హృద యంలేని మృత్యుదేవత 

రోజులు లెక్క పెట్టుతున్నది. నిన్నే మో గొరవపు జ్వరం పట్టుకున్నది. (పియా! ఆలోచించు. 

వ్రీగలాంటి ఆడదాని బతుకీ షడ్యం [తంలో ఎట్లా నిలుసుంది ? 

బాణుని వచన రచనలు 

చందాపీడ రాజకుమారుని జననము 

(1) కడుపుతోఉన్న రాణి....., విలాసవతి, ఆ గదులు, ఆమె శయనించిన 

మంచము, ఆమె కనటం, కుమారుడు జసించటం. 

ఆమె గదిని ఆలికి శుభ పరచి దుష్టభూతాలవల్ల కడగండ్లు కలగకుండా బాగా కట్టు 

దిట్టం చేశారు. అందులో మంగళ దీపాలను బాగా వెలిగించారు. ద్వారం పక్కన పూర్ణ 

కలశం ఉంచారు. అప్పటికప్పుడే ఉ జ్వలంగా ఉన్న గోడలమీద మాంగల్య చితాలు రాయిం 

చారు. పైన తెల్లని మేలు కట్టుకట్టి దాని అంచుల దగ్గర ముత్యాల కోవలు నెలకొల్పారు, 

మణి,పదీపాలవల్ల ఎక్కడా చీకటి రేఖామా[తంగా కూడా కనబడటంలేదు. 

అటువంటి వాసభవనంలో ఆమెకోసం ఒక విశిష్టమైన శయనం ఏర్పాటు చేశారు. 

దాని రక్షకోసం విభూతితో ప్యతలతలు చుట్టూ రచించారు. తలాపుదిక్కున ఆమె నిను 

నిరంతరాయం చేసేందుకు తెల్లని కలశము ఉంచారు. శయనం అంతటా రకరకాల ఓష 

ధులూ, వేళ్ళూ; యంత్రాలూ మొదలైనవి కట్టించారు. శయనం చుట్టూ రక్షాళ క్రి వలయాన్ని 

ఏర్పాటు చేశారు. ఆక్క_డక్కాడ తెల్లావాలు చల్లారు. ఒక వై పు లేత రావాకులు గుచ్చిన 

7 
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యా! 

పాదపీఠాన్ని ఎత్తు చేశారు. పక్కమీద వెన్నెలరేకవంటి దుప్పటి పరిచారు. అటువంటి 
పక్కమీద ఆమె పడుకొన్నది. 

వెళటుకల దారం వేలాడదీశారు. మరొకవెపు పచ్చని వేపమండలను కూర్చారు. శయనం 

[పసవాచారాలు తెలిసిన ఆంతఃపురవృద్ధనారులు తమ రాణి కోనం ఒక మహి 
పురుష్వుకి ఆవాహనం చెయ్యటానికి తగిన సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ప్యాతలలో కర్పూర 
దీపాలు చల్చగా వెలుగు తున్నవి. వాటిలో తెల్హావాలు, గోరోచనం వేస్తున్నారు. ఎడతెగకుండా 
నీళ్ళుపోస్తున్నారు 1 నీళ్ళలో కొత్రమాంసము, మ ఖాలుకొయ్యని చేపలు కలిపి నివేదన 
చేస్తున్నారు. పూలతో అలంకరించిన పూర్ణకుంభాలు తెస్తున్నారు కనక పాతలలో విడిపూలు 
వేసి నీళ్ళుపోసి అన్నమూ, పెరుగు తేటా తేల తుండగా పూర్ణపా తలు తెస్తున్నారు. 

(ii) యువరాజు పుట్టటం, ఆ సందర్భంలో మతాచారాలకు సంబంధించిన 
చర్యలు, ఉత్సవాలు, 

కొంతకాలానికి ఒక శుభదినాన ఆమెకు నవమాసాలూ నిండినవి. జ్యోతినుులు 
ఘటికా యంతాల*ద్వారానూ, బయటి నీడల ద్వారానూ లగ్నాన్ని లెక్కగడుతున్నారు, 
ఒక శుభక్షణంలో రాణి విలాసవతి కొడుకును కన్నది, సేవకులు ఇటూ అటూ పరుగెత్తటం 
మొదలు పెట్టారు. మునలి కంచుకులు రాజుగారి దగ్గరకు పరుగె్యత్తసాగారు. ఆందరి హృద 
యాలూ ఉప్పొంగి పోతువ్నవి, సేవకులలో పొట్టివారూ, గూసవారూ, ముదుసళ్ళా నలిగి 
పోతున్నారు, అంతఃపురంలోని కాంతలచేతి గాజుల గలగలలు ఆనందంగా ఉన్నవి, పూర్ణ 
ప్నాత*లలో నుంచి ఎవరికి తోచినవి, పాతలూ, వస్తా?లూ, వారు పట్టుకొని పోతున్నారు 
పట్టణమంతా గడవీడగా ఉంది. అంతఃపురంలో శుభాశంసనోద్వేగం అంత ఘనంగా ఉంది... 

రాజు పు త్త దర్శనం కోసం ఉవ్విచ్ళూరుతున్నాడు, కాని శుభసమయం కోసం 
ఎదురుచూస్తున్నాడు. జ్యోతిష్కులు చెప్పిన శుభలగ్నం రానే వచ్చింది. రాజు తన పరి 
వారాన్నంతా వెనకనే ఉంచి మంతి కుకనాసుణ్ణి ఒకజ్జీ వెంట పెట్టుకొని రాణిఉన్న గదిలోకి 
వెళ్ళాడు. 

(తల్లీ కొడుకూఉన్న) ఆ గది ద్వారానికి ఇరువె పులా రత్నాలు నింపిన శుభ 
కలశాలు ఉన్నవి. ఎన్నో బొమ్మలూ, వివిధ వర్ణాలగల లేత కొమ్మలూ ద్వారంమీద 
వెళ్ళాడగట్టి ఉన్నవి. ఇంక గరికపోచలూ, తెల్లపువ్వులూ, పులిచర్మమూ, స్వాగతమాలా 
మభ్యమధ్య ఘంటికలతో గూడా వేలాడుతున్న వి, 

ద్యారానికి ఇరువంకలా ఇటువంటి సందర్భాలలో అవలంభించ వలసిన పద్ధతులు 
బాగాతలిసిన స్రీలు ఉన్నారు. కొందరు కుంకుమపూవు పొడితో ఎరు పెక్కి.న గీతలూ, 

1, ఇది ఇప్పటికీ (వాహ్మణుల వెండ్లిండ్ల లో జరుగుతున్నది. 

వీ. లగ్నాలంటదే రాశిచ్యకంలో రాశులు 

ఏ. ఘటికా యం[తమనేది ఓక కుండలో నాళికద్యారా సమాంతరంగా నీటి చుక్కలు పడేట్టు 
చేసిన యంతం. అందుకే కాలవిభాగానికీ ఘటిక, నాళిక అనే పేర్తునచ్చిన వి. 
పూర్ణప్మాత అనేది ఒక సముదాబారం, ఉత్సవసమయంలో యజమానుడు ఆనందంతో 
నిండి ఉన్నప్పుడు సేవకులూ, ఆ[శితులూ వచ్చి ఎవరికి తోచినట్టు వారు విలువగల 
పాతలూ, వస్తా9లూ పట్టుకొని పోతారు, 



బాణుని వచన రచనలు 99 

స్వస్తికాలూ, ఇంకా ఇతర నమూనాలీముగ్గులూ వేస్తున్నారు. ఆ గీతల పొడుగునా ఆవుపేడ 

ముద్దలూ, వెల్లికిల పరచిన గవ్యలూ, వాటికి మధ్యలో బహువర్ణకములై న కొార్పాస పుష్పాలూకీ 

పరుస్తున్నారు. ఇంకా కొందరు షస్టిదేవి? విగహాన్ని చేసి దానికి పసుపురాసిన వస్తా9లు 

కడుతున్నారు. మరికొందరు నెమలిమీద ఎక్కిన కార్తికేయడికి విగహాన్ని చేస్తున్నారు, 

ఆ నెమలి పురివిచ్చుకొని ఉన్నట్టు ఉంది. ఆయనకు ఎజ్జిని వస్త్రంగల జెండా పెడు 

తన్నారు ఆయన శ క్యాయుధంతో 16 గంభీరంగా ఉన్నాడు. ఇంకా కొందరు సూర్య 

చంద్రుల కక్ష్యలను ఏర్పరుస్తూ వాటి కేంద్రాలను అల క్తక వర్గంతో ఆలంకరిస్తున్నా రు. 

కొంతమంది మట్టితో హపూనలుబేసి కుంకువ పువ్వు నూరి వాటికి రంగు వేస్తున్నారు. వాటి 

మీద సువర్ణవర్గంగల యవగింజలనూ, తెల్లావాలనూ అద్దుతున్నారు. దానితో ఆ వూసలు 

బ౭గారంలో ముంచె త్రినట్టు మెరుసున్న వి. ఇంకా కొంతమంది స్త్రీలు గోడలపె అంచులకి 

ఆలంకారం చేస్తున్నారు. వారు మంచిగంధపు ముద్దల తో తెలు పెక్కించి పచ్చపిండితో 

వర్ణమానముదలు!! వేస్తున్నారు. వాటిమీద ఐదురంగుల గుడ్డలతో జెండాలు అతికిస్తు 

న్నారు. 

ద్యారందగ్గర ఒక ముసలి మేకను కట్టివేళారు. దానిని రకరకాల సువాసనలు 

వెదజల్లే పుష్పాలతో ఆలంకరంచారు. రాణిగారి తలాపిదిక్కున ఆక్షతలమీద గౌరవనీయు 
రాలైన ఒక ముదుసలి అవ్య కూర్చున్నది. ఒక పక్కన నేతిలో పాముకుబుసమూ మేక 
కొమ్మూ కాగబెడుతున్నారు. వేపాకులు నిప్పులో వేస్తూ దానిలోనుంచి వచ్చే రక్షక 

ధూమాన్ని పసరింపజేస్తున్నారు. 

(వాహ్మణులు వేదపఠనంచేసూ పుణ్యాహవాచన తీర్థం చల్లుతున్నారు. దాదులు 

కొత్తగా చితించిన మాతృదేవతల చ్మితాలతో హడావుడిగా ఉన్నారు. వృద్ధ న్రీలు [ప్రసవ 

సమయాని కనుగుణంగా పాడతున్న పాటల మధురగానం అంతటా వినవస్తున్నది, నవజాత 

శిశవుక్నేమంకోసం ఉచితకృత్యాలు చేస్తున్నారు. శిశువు శరీరాన్ని రక్షించటంకోసం బలులిస్తు 

ర్, కోలం (తమిళం), ఆల్బన (ఉత్తర భారతం), రంగవల్లి లేదా ధూళి లేదా రసచి|తం 

(సంస్కృతం )= ఈ నమూనాలు భారతీయ బాలికలు, శ్రీలు ఇళ్ళు, దేవాలయాలు మొదలైన 

వాటిమందు తమ హస్త నైపుణ్యం _పదర్శిస్తూ గీస్తారు. 

6. ఇప్పటి ముఖ్యంగా మార్గశిర మాసంలో (డిసెంబర్ _జనవరి) ఇళ్ళముందు ఇటువంటి 

ముగులతో అలంకరినూ ఉంటారు, వాటిలో అక్కడక్కడ చిన్నచిన్న సేడముదలను పెటి 
౧ తీ (a) టి 

వాటిమీద గుమ్మడి, ఇంకా పలురకాల పూలు ఆలంకరిస్తారు. 

7. నవజాత శిశువులను కాపాడే మాతృదేవత; శిశువుపుట్టిన ఆరపరోజున ఇర వెఆరవ రోజున 

పూజిస్తారు; ఆమె కార్తికేయుని భార్యఅని నమ్మకం, 

6.  శపపార్యతుల ప్వుతుడు, పుత్రులలో దేవతల సేనానివంటివాడు. పైన చెప్పిన షష్టిదేవి 

భర. 

9. ఆయన జిండామీద కోడి ఉంటుంది, 

10, పొడుగైన జల్లెంలాగా ఉండి పెన (చివరన) వడల్పుగా పదునుగా ఉండే ఫలకం ఉంటుంది, 

11. ఇది స్వన్తికం లాంటిదే, పదునుగా ఉంటుంది. శభసూచకము, 
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న్నారు. వందలకొద్దీ కేతవువ్చనూలలు వేలాడదీస్తున్నారు. విష్ణుస హసనామపారాయణ- 12 

నిరంతరాయంగా చేస్తున్నారు. బంగారు సెమ్మెలపై మంగిాళదీపాలు మిక్కుటంగా [(పకాశీసూ 

నవజాత శిశువు త్నేమాన్నె కోరుతున్నట్లు గదినిండా [వకాళా న్ని విరజిమ్ముతున్న విగ దిచుట్లూ 

విచ్చు కత్తులతో పహరా ఇస్తున్నారు, ఆప్పుడు రాజు జలాని న్ని, ఆగ్నిని స్పృశించి ఆ గదిలో 

(ప్రవేశించాడు. 

బాణుని చారిత్రక వచన (_గంథము - హార్షచరిత 
8 వ ఆక్వాసము - దివాకరమితుడనే ఉపాధ్యాయుని శమ విద్యాలయము 

(హర్షరాజు తన సోదరికోసం వెదుకుతూ ఉన్నాడు. ఆమె థ ర్తనుకోల్పోయి 

జీవితంమీద విర కిచే ఆఎత;పురం వదలి వెళ్ళిపోయి. ంది. ఒక వేటగాడు ఆ అడవి అంతా 

తిరిగివచ్చి తన రాజుకు వా ర్ర చెబుతున్నాడు.) 

“ఓ |వభూ ! ఇక్కడికి దగ్గరలో ఈ కొండవాగు పక్కన ఒక పెద్ద తోపులో 

దివాకరమి[తుడనే సన్యాసి నివసిస్తున్నాడు. ఆయనచుట్టూ చాలామంది శిష్యులు ఉన్నారు. 

ఆయనను బుషులు గౌరవిస్తుంటారు ఆయనకు తెలియవచ్చు.” 

రాజు ఇదినిని ఇట్లా అనుకున్నాడు. “కీ ర్తిశేషడై న గహవర్మ!కు బాల్య 

మితుడుగా ఉండిన ఇతల్ణిగురించి విన్నాము. ఇతడు మె[తాయణీళాఖి _ద్రాహ్మణుడు, 

చదువుకున్న వాడు. వేదమార్గాన్ని వదలిపెట్టి ఏకాగతతో ధ్యానం ఆవలంబించినాడు. బాల్యం 

లోనే బౌద్ధసన్యాసి అయినాడు, ..,.. నాకెన్నాళ్ళనుంచో ఆతన్ని చూడాలని ఉంది. కార్య 

వశాత్తూ ఈయనను కల సుకొని మాట్లాడే అవకాశం నాకు- కలిగింది. (పత్యేక కృషివల్లగాని 

కలియటానికీ మాట్లాడటాని కీ వీలుప వడనివ్య కి. ఆయనను చూసాను.” రాజు పెకి ఇలా 

అన్నాడు. “ఓ! ఆ సన్యాసి ఎక్కడున్నాడో చూపించు.” 

ఆ కిరాతుడు దారి చూపించగా రాజు బయలుదేరినాడు. పోగాపోగా దివాకర 

మితుని ఆశమవృకాలు కనిపించినవి. గుబురుగాఉన్న చెట్టుకొమ్మలకు సన్యాసుల కమండ 

లాలు వేలాడుతున్న వి, కొమ్మలు వారి భికాపా[తల చిక్కాలతో వంగి ఉన్నాయి. చుట్టు 

పక్కల చిన్న పాఠలలో ఎజ్జని దేవతామూర్తులు కనపడుతున్నాయి. 

- ఆంతట రాజు ఆ బౌద్ధసన్యాసి నెలవు దగ్గరలోనే ఉన్నదని తెలుసుకున్నాడు. 

అతడు గుజ్బముడిగి ఆ కొండవాగులో స్నానముచేసి పవ్మితుడయినాడు. ఆ అరణ్యమంతా 

తమ సకిలింపులతో చెవుడుపరుస్తూ తనవెంటవస్తున్న గుర్రపుదళాన్ని ఆక్కడే ఆపుచేకాడు. 

బుషి దర్శనానికి అనువుగా తనలో వినయం సంతరించుకొన్నాడు. మాధవగుప్ప్తుడిమీద 

12, విష్టునవ్మాస్రనామమనే సార్వజనిక మైన హైందవస్తో తాన్ని ఎల్లవేళలందు పారాయణం చేసే 

సం పదాయం ఉందని తెలనుకోటానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది, ఇందులో లోక 

(పభువ్న యొక్క వెయ్యినామాలు ఉంటాయి. పూర్యపువెద్య [గంథాలుకూడా జొషధంతో 

పాటు ఈ నహ్మననామాల పారాయణను విధిస్తున్న వి, 

హరచరిత 
చె 

1 హర్షరాజు సోదరిని వివావామాడిన మౌ ఖ రిరాజపు తుడు, 

pa కృష్ణ "యజుర్వేదంలో ఒక థాగం. 
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పడిచేయి వేసుకొని ఇంకా కొందరు రాజపుతులు వెంటరాగా నడుచుకుంటూ బయలుదేరాడు. 

ఆ చెట్లతోపునడుకు ౯ జు మధ్యవయసుడెన దివాకర మితుని చూసిశాడు. 

దారిపొడుగునా ఆయన శిషుగలై నవారు అక్కడక్కడ స్తఎభాలమీద, చటాళ్ళమీద, చెట్ట 

నిడల్లో, చెట్టమొదళ్ళలో, కొమ్మః చాటున కనపడకుండా కూర్చుండి ఆయనే దివాకర మిత్రు 

డని చెప్పక చెబుతున్న టున్నారు. ఈ శిష్యులలో కోరికలు పరిత్యజించిన వారు, జె నులు, 

(బాహ్మణ విరాగులు, శ్వేతాంబర జై నులూ, శ్వేతాంబరమునులూ, సగుణోపాసకులూ, _బహ్మ 

చారులూ, వెం[టుకలు ఊడ లాక్కుంటున్న జైన సన్యానులూ, సాంఖ్యులూ. ఇంకాకొన్ని 

తెగల జైనులూ, చా్వ్వాకులూ, వై శేషికలూ, వేదాంతులూ, సేశ్యరవాదులై న న్లైయాయి 

కలూ, రసనవాదులూ,కి ధర్మకశాస్తా9ధయనులూ, పౌరాణీకులూ, యాగనిష్టులూ, వైయా 

కరణులు, పాంచర్యాతాగమానుయాయులూ* ఉన్నారు. ఇంకా ఎందరో అధ్యయనపరులు 

ఉన్నారు. _పతిఒక్కరూ తన విద్యావిషయాలు వింటూ, ఆవి వంటపట్టించుకుంటూ వాటినే 

చింతన చేస్తూ పునఃపుకరధ్యయనం చేస్తూ శంకా సమాధానాలు చేసుకుంటూ ఉపన్యసిస్తూ 

వాదవివాదాలు చేస్తూ ఆవిద్యలలో నిష్టాతులౌతూ [ప్రవచనం చేస్తూ ఉన్నారు. 

వచనకథ _ దండిదశకునూర చరిత 

షషహ్టోచ్చాానము - సమర్థురాలైన భార్య గోమిని. 

[దండి మహాకవి రచించిన దశకుమార చరితము అనే వచనకథా (గంథంలో 

నుంచి ఒక చిన్న కథ ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. ఈ మహాకవి (క్రీ శ. 8 శతాబ్దంలో కంచిని 

పాలించిన పల్లవ రాజుల సభలో ఉండినవాడు. 

గోమిని కథ 6 వ ఉచ్భాాసంలో ఉంది. ఆదర్శవంతురాలై నభార్యతన గుణాలతో 

గృహకృత్యాలలో సహాయము, సంతోషము కలిగిస్తుందని చూపటానికి చెప్పినకథ ఇది. 

ఇంనులో పూర్వం కామసూతాలలో చెప్పి ఉన్న గృహకృత్య కళలు, కౌళల్యాలు సిరూవితా 

లయినవి. | 

దవిడదేళంలో కంచి అనే పట్టణం ఉంది, అందులో కోటీశ్వరుడైన శ క్రికుమారు 

డనే (శేష్టిప్యుతుడుండేవాడు. అతనికి పద్దెనిమిదేండ్లు నిండినవి. ఆప్పుడతనిలో ఈ చింత 
కలిగినది. “భార్యలేనివానికి, ఆననుగుణవరినియెన భార్య ఉన్నవానికి సుఖం కల్ల. కనక 

గుజణవతియైన భార్యను పొందడం ఎలా ?" ఇతరులు తీసి కొనివచ్చే పెళ్ళి కూతుళ్ళలో తనకు 

కావలసిన గుణాలు ఉండవనుకున్నాడు. ఒక జ్యోతిష్కుడి వేషంలో కన్యాన్వేషణం కోసం 

బయలుదేరాడు పెపంచె కొమ్మున ఒక (పస్థం ధాన్యం మూటకట్టుకొని కావలసిన నాళ్ళకు 

జ్యోతిషం చెబుతూ తిరు ఏతున్నాడు ఇతడు జ్యోతిష, డని పెండ్లి కావలసిన పిర్హిలను 

తల్లిదం[డులు చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళలో లక్షణవతియెన తన వర్ణ పు కన్యను చూసి “ఆమ్మా! 

నాదగ్గర ఉన్న ఈ (పస్థంధాన్యంతో మంచిగా వంటచేసి నాకు భోజనం పెట్టగలవా ఇ” ఆని 

ఆడుగుతూండేవాడు. ఇట్టా ఇల్లిల్లూ తిరుగుతూ వాళ్ళు నవ్వి వెళ్ళగొడుతున్నా ఆతడు తన 

(పయత్నం మాశలేదు. 
చా 

క. పాదరసం మూలంగా అజరామరత్వ్యం ఫొందగలమనుకొనే త త్త్వజ్ఞులు, 

శ. విష్ణువు పూజను విస్తరించి తెలిపే ఒక ఆగమమ్మ, 
జి 
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ఇట్టా ఒక ప్పుడు చోళ రాజ్యంలోకి వెళ్ళాడు. అక్కడ కావేరి దక్షిణ తీళంలో 

పట్టణం!లో ఒకదాది చూపిన కన్యను చూశాడు. ఆ అమ్మాయి పితృగృవహంలోనే ఉంది, 
నగలా బే లేవు, ఆ ఇంటివాలి ఐళ్వర్యం శీణించిపోయి కింది. ఆ అమ్మాయినిచూసూ ఆశకి 

కుమారుడు ఇలా ఆనుకున్నాడు. “ ఈమె కేవలం లావుగానూలెదు, సన్నగానూలెదు. అంత 

పొడుగూలేదు, ఆంత పొట్టికాదు. ఈమె అవయవాలు సుష్టుగానూ , శు భంగానూ, సుందరం 

గానూ ఉన్నవి... ఆకారానికి తగిన గుణాలే ఉండవచ్చు. నా హృదయం ఈమెయందు 

సక్తమెంది, ఈమెను పరీక్షించి వివాహమాడుతాను. బాగా పరిశీలించకుండా చేసుకుంటే 

పళ్చాత్రాపపడవలసి వస్తుంది”. ఇట్టా చింతించి ఆమెను స్నేహదృ్భృష్టితోచూస్తూ “అమ్మా ! 
ఈ (పస్థం ధాన్యంతో నాకు సంపన్నమెన భోజనం చెసిపె పెట్టె కౌశలం నీకుందా.” అని 

ఆడిగాడు. 

అప్పుకు ఆమె తన వృద్ధదాసివంక సాభి పాయంగాచూసి అతని చేతినుంచి _పస్థం 
ధాన్యం తీసుకొంది. ఇంటిముందు శుభ్రంగా కడిగి తుడిచినచోట అతజ్జి కూర్చోబెట్టింది! 

ఆమె ఆధాన్యాన్ని కొంచెందంచి కొద్దిగా ఎండబెట్టి స్థిరసమమైన భూమిమీద మాటిమాటికీ 

కలిపి ఒకగొట్టంతో ఊది పొట్టనూ. బియ్యాన్ని రుచేసింది. ఒకదాదిని పిలిచి “ఈ పొట్టు 

స్వర్ణకారులకు భూషణాలకు మెరుగుపెల్టి పనికి పనికివస్తుంది: వారికి ఇది ఇచ్చి వచ్చిన 

ధనంతో మంచిక ర్రైపుల్లలు మరీ ఎండిపోయినవి కాకుండా మదీ పచ్చి వికాకుండా చూసి తెచ్చి 

పెటు. అంతేకాక ఈ బియ్యం వండటానికి తగిన కుండ, రెండు మూకుళ్ళూకూడా తీసి 

కొనిరా”. అని చెప్పింది. దాది వస్తువులు తేగానే ఆమె ఆ బియ్యాన్ని ఎక్కువ లోతుగాలేని 

మద్దిచెక్కలీ రోటిలోవేసి ఇనుపపొన్నుగల చం_డక బై*ఓరోకలితో మధ్యమధ్య ధ్యాన్యాన్ని 

కిందికీ పెకి మెదుపుతూదంచింది. తరువాత ఆ బియ్యం చేఓలో కిటికీ దగ్గర చక్కగా 

శు భంచేసి పలుసార్హు నీళ్ళలో కడిగి ఉంచింది. అంతకుముందే పొయ్యికి వూజచేసి బియ్యా 

నికి ఐదురెట్టు నీళ్ళునుకాచి ఆ బియ్యాన్ని ఆందులో పోసింది. ఆది ఉడుకుపట్టిక తరువాత 

దింపి పొయ్యి చల్తార్చింది. ఆ బియ్యం తెల్పగా మెత్తగా ఉడుకుపట్టి ఉన్నాయి. ఆప్పుడామె 

ఆ కండను మూకుడుతో మూసి గంజి వార్చింది. ఆ తరువాత తెడ్డుతో కి లియబెట్టి కుండను 

కొంచెం వంపుగా మూతికిందికి ఉండేట్టు వంచి పెట్టింది. 

ఆమె పొయ్యిలోని కకైలను బయటకుతీసి నీటితో నిప్పును పూర్తిగా చల్హార్చింది. 
ఆ బొగులనుతీసి దాదితో “వీటిని బజారులో అమ్మి ఆ వచ్చిన డబ్బుతో కూరలు, పెరుగు, 

నెయ్యి, నూనె, ఆమలకాలు, చింతపండు ఎంతవసే ఆంత తీసికొని రమ్మన్నది. ఒక మూకు 

దండి దశకుమార చరితను 

1. పుహార్ అనీ కావేరిప్పుంపట్టిణమ్ అనీ పేర్పగల చోడ రేవుపట్టణము. ఇది కావేరి నము[ద 

సంగమం దగర ఉంది. 

2, ఈ తరువాత ఆమె సాముదిక లక్షణాలు వర్ణించబడినవి, వీటివల్ల ఆమె ఆదర్శ సొందర్యం 
తెల స్తుంది. - 

శ. మదిజెటు, 
ద టబ 

4, చం డచెటు, 
రా థి 
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డులో గంజినిపట్టి తడి ఇసకమీద చల్దార్చి కొంచెం విసిరి ఆర్బిన కట్టైలనుంచి వచ్చే పొగ 

వాసనను దానికి పట్టించి అందులో ఉప్పువేసి=ది. ఆ తరువాత అమలకాలను దంచి కలువ 

గంధం పట్టి:చి స్నానసంభారాలు సిద్ధంచేసి శ క్రికుమారునికి స్నానం చేయవచ్చునని కబురు 

చేసింది, ఆమెహూడ తె లాకులకంతో శు భంగా స్నానం చేసింది. 

ఇంక ఇంట్లో భూమి పె శు భంగా సీళ్లుజలి కీటవేసి అతన్ని కూర్చుండ బెట్టింది. 

దొడ్డోఉన్న అరటి చెట్టుదగ్గరకువెళ్ళి అంతగా పండిపోని ఒక ఆకును కొననుండి ముప్పాతిక 

వరకు క త్రిరించితెచ్చి ఆతని ముందుంచింది ఆ ఆకుమీద తాను తయారుచేసిన మండాన్ని 

రెండు మూకళ్ళతో వడ్డించింది. అకడాపేయాన్ని తాగగానే శరీరమంతా చెమటపట్టి అంతకు 

ముందు నడచినడచి ఉన్న _శమంతా తీరి పోయింది. పిమ్మట రెండగరి చెల అన్న మూ,కొంచెం 

నేయి, పప్పు, కూరలు పెట్టింది మిగతా అన్నం చల్లలోకి ఉంచింది, చల్చలో గంజికలిపి 

(తిజాతాల పొడుము (లవంగ వట్టా, మిరియాలు, యాలకుల పొడుము) వేసింది. భోజ్యవస్తు 

వులు పూరి కాకుండానే శకి కుమారుడు తృప్పు డెనాడు 

అప్పుడతడు మంచినీళ్ల డిగాడు, ఆమె చల్లని కుండలో ఉంచి కలబందధూపము, 

పాటల పుష్పాలు, కలువపూలతో పరిమళం పట్టించిన పానీయాన్ని కొమ్ము చెంబుతో పోస్తు-చే 

మూకుడుతో ఆతడాపానీయం తాగాడు. పామశీతలమైన ఆ పానీయంతో అతనికప స్నీగ్గ 

ములై కనురెప్పలు పైకి నిక్కబొడుచుకున్నవి. పడుతున్న నీటిధార సవ్వడతో ఆశని 
చెవులు నిండుతున్న వి. ఆ పానీయస్పర్శచే అతని చెక్కులు పులకిస్తున్నవి. దాని పరిమళా 

నికి అతని నాసికారం( ధాలు విప్పారుతున్నవి. ఆ పానీయపురుచికి ఆతని నాలుక తిరుగు 

తూంది. అతడా పానీయానికి తృపుడై శిరఃకంపంతో చాలునని చెప్పాడు. ఆమె వేరొక 

చేతితో ఆ చమనానికి తీర్థం ఇచ్చింది. 

దాది అతడు భుజించిన ఆకు తీసివేసి కొత్త ఆవుపేడతో శుద్ధిపెట్టింది. శి 

కుమారుడు తనపైపంచె కిందపరచుకొని కొంచెంసేపు విశమించాడు. సంతుష్టుడై అతడా మెను 

వివాహమాడి ఇంటికి తీసికొని వెళ్ళాడు... అ... 0002+ 
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[_పకృతిలో ఉన్న తరులతాదులన. వర్ణించటంద్వారా మానవ పకృతిని సాం కేతి 

కంగా చూపటం | 

భల్లటుడు 

౨1, అందంగ న ర్రించే మయూరాలూ, మధురంగా భాషించే చిలుకలూ-ఇవి 

మన కళ్ళకు కనపడవు. వాటిని ఇప్పుడు లోనికి రానియ్యకుండా కోపంతో చూస్తారు. (పేమి 

కుడి రాబోయే వార్త తెలిపి ఆశయం సంపాదించుకొన్న పాడుకాకి ఇక్కడ కాలుపెడు . 

తుంది. (ప్రోషిత భ రక అయిన ఈమె ఇల్టంతటా స్వేచ్చగా వివరిస్తుంది. 

లీ, చందనపు చెట్టమీద సర్పాలున్నాయంజే సహిస్తాము. అంతఅందమైన 

వస్తువుకు తగిన రక్షణ లేకుండా ఉండటం ఎక్కడ చూడగలం ? ఓ చం[డచెట్టా! కొంచెం 

చెప్పు. నీలో ఉండే ఏ సౌందర్యాన్ని రక్షించడాని క్త ఒంటినిండా ముళ్లు పెంచుకున్నావు ॥ 
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82. నీవు చౌరసాలో ఎందుకు పెరిగావు ? ఇంతగాఢమైన నీశ ఎందుకిస్తు 
నావు? పోనీ నీకఉంటే ఉంది, పశ్ళెందుకు కాసున్నావు ? వోనీ పళ్ళుంటే ఉన్నాయి, 

మనుషుఎకందేటట్టు కిండికెందుకు వంగావు ? ఓ సకా! రసాలమా : ఇన్ని చెడ్డపనులు 

చేశావు గనక కొమ్మలు వంచటం, దులపటం, విరవటఎ, అవికీనుకొనిపోఎటం (ప జలు చేస్తు 

న్నారని సంకటపడితే పయోజన మేమిటి ? [వది తతర నంకలనాలలో జ్ఞాన వర్మ దనిఉంది. | 

60. చిన్నది బరువులేని దీ, ఎవ్వరూ లెక్క చేయనిది, ఆందతిపాదాల కిందపడి 

నలిగేదీ, ఎవ్వరికీ కనపడకుండా భూమి మీద ఉండేవీ, చూడునేస్త.! ఈ ధూళి ఒక చంచ 
లమైన వాయువు చేశ రేగిపోయి ఆ ఉన్నత పర్వత శఖరాల(రాజుల) మీవ చోటుచేసుకు:ది. 

69. పక్షుల్ని పిలిచినపుడు ముందుకు వచ్చే దోమను ఆపలేరు. నెత్తిమీద 
పెట్టుకున్న తృణమణి రత్నంలాగో (పకొశిస్తుంది. వెలుగు లెన్ని ఉన్నా మిణుగురు పురు 
గులు కాంతి వంత మైన పదార్గాంమధ్య సంచరిచటానికి వెనుకంజవెయ్య వు, అక్కాటా | 
రాజుకు మల్లే మతిహీనంగా ఉండే జాతి అనే జాతిసిదాంతాన్సి తప్పమరి ఏ సిద్ధాంతాన్ని మ్ 

థ లెక్క చేయదు గదా! 

57. [పపంచంలో తమకు ఆహారమనే వంకతో పాములు ఉన్న గాలి నంతా 
పీల్చేళశాయి. మేఘంలోంచి పడే చినుకులే తమకు ఆహారమని మయూరాలు ఆపాముల్ని 
మింగేశాయి లేడి చర్మాలు కప్పుకొని వచ్చిన కిరాతులు మయూవాలను నాశనం చేశారు. 
లోకంలో వ్యర్థత్వాన్ని గమనించి కూడా మూర్గుడెన మనుష్యుడు సద్గుణాల కోనం ఆశిస్తాడు, 

అయ్యో? నా ముత్యం ఎక్కడో పడిపోయింది. అని గోల పెట్టాడు. అంతేకాకు_డా వాడు రోజులకొద్దీ నిద లేకుండా ఆ ముత్యం కోసం ఆలమటిస్తాడు. 
తనకు తాను నీడ ఇచ్చు కోలేని తాటిచెట్టు ఎవరికైనా నీడ ఎట్లా ఇనుంది ? వేసవి శ 

య అలాల ఎండల్లో దాని కింద చల్రగాలి ఎట్లా వస్తుంది ? కొందరంటారు. వంద ఏళ్ళ తరువాత దాగకి మంచిపళ్ళు డిగతాయని. అదికూడా వట్టి ఆకాశరామన్న వా రే. ఈ తాడిచెటు ఎతును చూసి బాలిశలలాగా మోసపోయాము. 
| క్ష వింత శరీరం, కర్ణకకోరమెన శబ్దం ఉన్నా ఈ ఒంటె వడివరీగా దూరప9యా ణం చేస్తుంది. కనక ఆ దోషాలు లెక్కలోకి రావు. 

మురారి 

కుట్టినప్పుడు బాధ, కుండలాలు మోే క న అందమంతా చేవులకే. గుభారం చెవులకేగాని అకలు కుండలాఅఆ 
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చెట్టు కలకాలం భారాన్ని నె తీమీద మోస్తూ మనుష్యులకు అమృతంలాంటి నీళ్ళిస్తున్నాయి. 

మంచివా తానుపొందిన ఉపకారాన్ని మరచి పోరు. 

తనను గొడ్డలితో కొపేవాడికై నా, తేనే, నెయ్యోపోసి పెంచేవాడికై నా, తనకు 

హారతిచ్చి పూలదండ లిచ్చేవాడికై నా-ఆండరికీ వేపచేట్టు చేదు పళ్ళ ఇస్తుంది. 

ఓ రసాలమ! నీపళ్ళు తియ్యగా ఉంటాయి. పూలు ఘుమఘుమ పరిమళిస్తాయి. 

సీ ఆకులు ఏ పండగలకై నా శుభసూచకాలై న తోరాణాలుగా ఉంటాయి. అయితే ఏం? 

ఎండకు తట్టుకోలెక నీపాడం పట్టిన బాటసారులను భయంకరమైన ఎర చీమలు కుట్టి 

పెడతాయి. 

ర్త సూర్యుడా | నిన్ను తామర హూలు _పేమి సాయి. సీ ఉదయానికి జక_వ 

పిట్టలు సంతో షిసాయి. నీవెలుగుతో లోకమంతా కలకలలాడి పోతుండి. ఆటువంటి నిన్నుచూసి 

గుడ్డగూబ ఆసహ్యించుకుంటుంది. అయితే నీకేం నష్టం? ఆంతా గుడ్డగూబనే హేళన చేసారు. 

ఓ ఘటమా ! నీ జీవితమే చాలా గొప్పదనుకుంటాను. నీ గొంతుచుట్టూ ఉరిపోసు 

కొన నా సీవు ఆందరికీ జీవః (నీకు) ఇస్తావు. 

నీలకంఠ దీక్షితులు 

1. బాటసారులు నడిచినడిచి అలసి ఒక ఛాయావృక్షంనీడకు అంతా ఒకమాదిరే 

చేరుతారు వాళ్ళతో ఒకడు తన మంవి మనస్సులో సంతోషంగా తనకు ఆ చెట్టు చేస్తున్న 

ఉపకారాన్ని పొగడుకొంటాడు. ఇంకోడు “అహా! దీని కొమ్మలు బాగా ఉన్నాయి. సంభా 

లకు దూలాలకు పనికివస్తాయి”. అని కొట్టుకొని పోవటానికి ఆలోచిస్తాడు. ఇంకా ఒకడు ఆ 

చెట్టు మొదలు నరికి తలుపు చెకాలకింద కోయటానికి నిక్చయిసాడు. 

7. తమకు లాభంపీమిటి అని ఆలోచించకుండా పొనీ వాళ్ళు అడిగితే చూద్దామ. లే 

ఆని ఆగనై నా ఆగకుండా మబ్బులు [ప్రపంచాన్ని నీటితో నింపుతాయి. శీవజంతువులు పేరు 

గుతాయి. ఇంక జ్యోతిష్కుడు ” వర్షాలు కురుస్తాయి” అని జ్యోస్యం చెప్పినందుకు ఈడ పపం 

దాన్నే కొనేసన్నాడు. ఈ ఆలోచనే నా బుద్ధిలో బాధ పెడుతూ తిరుగుతోంది. 

12, ఓ నెచ్చెలీ! కాకీ! నువ్వు ఎంతకాలం ఇలా తిరుగుతూ కాలక్షేపం చేసావు? 

ఒక పహంనగామారి ఆ తామరకొలనులో మంచి తామరతూళ్లుతింటూ హాయిగా గడపరాదూ ! 

ఏముందీ. నీవు చేయవలసిందల్డా ఒకటే. సీ శరీరాన్ని కొంచెం తెలుపు చేసుకోటమే 

ఎవక్షైనా నిన్ను హంసకాదని తగవుపెడిలే ఇక్కడ నే నేనున్నానులే వాళ్ళ (పథ మదండాన్ని 

భరించడానికి. 

18. కీదత్తూర పుష్పమా! ఎవరైనా ఒకనుందరికోది నిన్ను ధరించాలని కోరిక 

ఉందా ? ఎవరన్నా సీకు సీళ్తుపోళారా (1 పాదుచేశారా ? ఎరువు పెటారా? ఆయినా రోజుకు 

రెండుమూడుసార్లు పువ్చిస్తున్నావు. నీ గుణాలు [పళంసించకుండా ఉండ లేము. ని దుర్వాసన 

ఇంతటిది కాకపోతే నువ్వు నాకు పారిజాత పుష్పంలాంటిదానివి [పారిజాతమం టే కోర్కెలు 

తీర్చే దివ్యవృక్షం కల్ప వృక్షం. ] 

26. మేము వినాయకుణ్ణి ఎప్పుడూ పూజచేస్తాము. అయినా వందలకొద్దీ ఎలుక 

లను చంపుతాము. భై ర వుణ్ణి నూ మనస్సుల్లో భావిస్తాము. ఆయినా కుక్కలను తరిమి వేస్తాం, 
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భూత నాథుణ్జి (భూతాలు - దయ్యాలు) | వేస్తుతిస్తాం. కాని మంత్రాలతో భూతాలను కట్టి 

వేస్తాం, ఒక రిగుణాలవల్ల ఇంకొకరి దోషాలు కప్పుబడిపోవు. 

(పేమ 
మాయురాజు తాపస వత్సరాజంలో 

పగలంతా చం ద సదృ్భళ మైన ఆమె ముఖం చూడటంతోనే గడచింది. సాయం[తం 

ఆలాగే ఆమెతో ముచ్చటించటంతో గడచింది. రా|తంతా మన్మథబలంచేత ఆమె తనను 

తాను సర్పిమంచటంలోనే గడచింది. ఆయినా ఇప్పుడు (బయటికి వెళ్ళబోతూ) నా బాట 

వెంటనే చూస్తున్న ఆమె కళ్ళను ఒక్కసారి చూసేసరికి (మళ్ళీ) నా హృదయం కోరికతో 

నిండిపోయింది ఆహో! (పేమ ఉత్సవానికి ఆంతం లేదుకదా ! 

రాజశేఖరుడు బాలరామాయణంలో 

అన భ వించదగిన వాటిలో అ్యగగణ్యమైనదీ, ఇద్ద కిమధ్యా సౌందర్యాన్నీ, ఐశ్వు 

ర్యాన్నీ నాస్తి పాయంగా చే సేదీ, [ప్రేమకు (పాణమ్మిత మెనదీ, అత్యల్పకాలంలోనే వందల 

కొద్ది పేనీలూ, ఏ నహదరుడి తెలివితేటలూ రకరకాల మాటలూ అవసరంలేకుండానే తీర్మా 

నాలు కలిగించేదీ అయిన [ప్రణయం వర్ధిల్తుగాక ! 

భోజుడు పేర్కొన్న "పేరు తెలియని రచయిత రచన 

నా ప్రియురాలు నాకు నచ్చే పనులే చేస్తుందో ఏమో నాకు తెలియదు కాని ఆమె 
చేసేదల్తా. నాకు రుచిస్తుంది, 

రుదుడు 

మి్మితమా నాకు విలు వెన బట్టలు లేవు. మెరిసిపోయే వారాలు లేవు. హంన 

నడకలు లేవు. మధురహాసాలు లేవు. మధుమదం లేదు. ఆయితే అంతా ఆంటారూ, 

“ఆమె మొగుడికి ఆమెమీద (పేమ ఎక్కువ. ఇంకొకరి వైపు కన్నెతయినా చూడడు” అని 
ఇదే (పపంచాన్ని తల్పకిందుల చేస్తున్నది అని అనుకోవాలి, 

యోగవాసిష్టము 111, 15-81 
అతనికి చిరాకెత్తితే ఆమె చిరాకు పడుతుంది. అతను సంతోషంగా ఉంటే 

ఆమె సంతోషపడుతుంది. అతడు భాధవపడితే ఆమెకూడా బాధపడుతుంది. ఎవని (ప్రియు 
రాలు వానికి నీడలాగా వర్తిస్తుంది. తేడా ఇంతే. అతడు కుపిత్ముడెతే ఆమె భయ్యభాంతు 
రాలౌతుంది. 

(పజ్జానానందుడు 

గౌరవ మర్యాదలకు ఏమాతం తావు లేకపోతే అది యోగికి ధ్యానం, (పేమి 

కుడికి పేమ. ఆది సమస్తమైన అశుభాన్ని పోగొడుతుంది. 
నీవు కనపడకపోతే నిన్ను చూడాలని కోరిక, నీవు కనపడితే ఎప్పుడూ విరహం 

కలుగుతుందో అని వ్యధ. నీవు కనపడ్డా కనపడకపోయినా ఏమీ సుఖం లేదు, 
“'నెచ్చెలీ ! నన్ను జ్ఞాపకముంచుకో.” “అది నాకు చేతగాదనుకుంటాను. ఎందు 

కంటే నేను దేనితో నిన్ను జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటానో ఆ నాహృదయాన్ని నీ వెంటనే తీసికొని 
పోతున్నావు.” 

1. ఇంకా కొళిదాను, భవభూతి మొదలై నవాకి రచనలు చూడ ౦డీ, 
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'నీవుసోవద్దు” అంటి ఆపళకునమవుతుంది. 'సరేపో' అంటే (_పేమలేనట్టవు 
తుంది. ' ఆగు” అంటే ఆజ్ఞాపించినట్టవుతుంది. “సిఇష్టఎ వచ్చినట్టు చెయ్యి” అంటే పౌదా 

్రనుపుతుంది . “నువ్వు లేకుండా నేను బతకను” అంటే అది రావచ్చు, రాక పోవచ్చు. 

కనక నాథా ! నీవు బయలుదేరేటప్పుడు నేనేమంటే ఉచితంగా ఉంటుందో నువ్వే నేర్చు. 

మంచిది. పగలై తే బాగుంటుంది. కాదు. రా|తే చాలా బాగుంటుంది, పగణికంది. 

లేవా ఈ రెంటి లోనూ నా|పి యని సంగమం లేకపోతే ఈ రెండూ లేకపోవుగాక. 

ఓహో ! నాదే అదృష్టం. నాదే అదృష్టం. ఆ యువతి ఫీశచకిక హరిణాక్షి తిన 

అద్భుతి వి విశాలశేతాలతో నన్ను "మూసింది. 

సంయోగం కోరుకొనేవాళ్ళు మూర్చలు. నేను వియోగమే కోరుకుంటాను. సంమో 
గంలో ఆమె ఒక్కతే మాతమే కనపడుతుంది వియోగంలో (పపంచముతటా ఆమె 
రూపాలే 

ఆమెను చూసినవాళ్ళూ చూడని వాహ్హీ కూడా వ్యర్గులెనాము. మొద వాళ్ళు తమ 

హృదయం కోలోయి నారు. రెండవ వాళ్లు తమకు కళ్ళున్న వలం పొందలేదు, 

నేను విషాదం పొందితే ఆమె విషణ్ణ ఆవతుంది. నేను ఆనందం పొందితే ఆమె 

ఆనంతజ్లిస్తుంది. నేను ఉదాసీనంగా ఉంటే ఆమె ఉదాసీనురాలౌతుంది. నేనుపరుషంగా 

కోవంగా ఉందే ఆమె మంచిమాట మాట్లాడుతుంది. సమయమెరిగి తెలివితేటలతో ఇంగితం 

చెబుతుంది. మా పరిచయాలతో తృప్రిపొందుతుది, ఆమె ఒక్కతే పేక్కురూపులతో నాకు 

భార్య, సలహాదారు, నెచ్చెలి, సేవకురాలు అవుతుంది. 

ఉరికే ఆడదంచేనే నానహనం జారిపోతుంది. ఇంక ఆమె అందగత్తె అంటే ఏం 

చెప్పేది ? ఆమె బోధమూ, ఆలిరుబీ కలదైతే నాకు దుఃఖం కలుగుతుంది నన్ను (పేమి 

సూందీ అంటే నిజానికి నేను భరించనేతేను. 

పెద్దవాళ్ళకు చూపించే గౌరవం తరహాలో చేరేది, స్నేహితులు వేలుపెట్టటానికి 

వి.యినది, ఏదో ఇచ్చిపుచ్చుకో ఓ ౦, భయం, బలవంతం, లేకపోతే ₹ే స్నేహం కీర్చుకోటంవల్ల 

వేర్చడేదీ, చిన్న చూపుకు లొంగిపోయేదీ, నిలవదీసి ఒపేసే తేలిపోయేదీ అది పేమా 2 

అది పరిచయము, (పేమలో కోపానికి తావుంటుందా ? 

నీ అవయవాలు కొరుకొనితిననా? నిన్ను మింగివేయనా ? ఎంత కాలానికో 

కనపడ్డావు. నిన్నేం చెయ్యాలో తెలియదు. 

జాదాసీన్మం వహించినవాడి పొగడ్తలు గుండెల్లో గుచ్చుకుంటాయి గాని ఒక గొప్ప 

హాస్యో క్రి కిలాంటి తిరస్కారం రూడా సంతోషపరుస్తుంది. ఒక దోషంవల్లగాని, గుణంవల్లగాని 

తరగదు, పెరగదు. ఆటువంటి సహజ (పేమ రాజమార్శమై విలసిల్లుతుంది. 

నేనింత దూరానఉన్న నీదాననే. నీవుకూడా అంత దూరాన ఉన్నా నావాడవే. 

శరీరాలు కలసిన కలయిక గొప్పదికాదు. హృదయాలు కలసిన కలయికే గొప్పది. 

((పేమికకు సందేశం) కారణమేమీ వెతకుు_ండానే కలగినద్, (ఎవరిపట్ట) దోష 

మున్నా తరగనిదీ, (ఎవరిపట్ట) పశంసలకూ పెరగనిదీ ఈ పేమ అమృతం లాంటిది. 

ముల్లోకాలూ కలిగించే కష్టాన్ని నశింప జేస్తుంది. ఆటువంటి ఈ (పేమను కొన్ని మాటల్శో 

వర్ణించి ఎట్లా చౌకచేయను ? 
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శిశువు! 

భట్ల ఎత్తాలి 

నాన్న వచ్చాడు" అనే మాటలు వినగానే ఒళ్ళుదుమ్ము కొట్టాడుతుగ్న రెక్క 

ఇయ్యక, వేళేవల్లలో ఆడుకు టున్న సంతోషాన్ని కూడా వదలి అఖండమై" ఆనంద 6తో 

నవ్వుతూ రెండు చేతులుజావి కొంత దూరంనుంచి మొలగ జ్ఞైలు గల్లుమనగా పు తుడు వచ్చి 

వాలేది ఎంతో అవృష్టవంతుని కే లభ్యమవుతుంది. 

భట్ల అర్షసుడు 
రెండు మూడు తప్పటడుగులు దాడిచెయ్యి పట్టుకొని వేస్తూ, తనకు బాగా ఆల 

వాటెన మోకాళ్ళమీద పాకడం చేస్తూ, అప్పుడే వస్తున్న పళ్ళు బయట పడేస్తూ ముద్దుమా ఓలు 

పలకుతూ వచ్చే శిశువు వెల్లిగొలిపే ఆనందాన్ని వర్ణింప శక్యమా మతమా ! 

మె తి" 
అభినందుడు 

అవ మరికలు లేకుండా నువ్వు మెలగరాని చోట స్నేహానికి సంబందించిన తగ 

వులతో నంత్ షించటం తగదు. మరి పరస్పరం భయభయంగా దూరదూరంగా 

చోట స్నేహానికి గౌరవంగా స్వస్తి చెప్పటం మంచిది, 

అశ్వ ఘోషుడు 
అసహనాన్ని గెల సారు పరులమేలుకోసం పాటు పడుతారు. పరుల అభ్యు 

దయం చూసి నుఖషపడతారు. బాధలచూసి బాధపడతారు. గొప్పవారిని గురించి మంచి 

వార్తలు వినటాసిక ఉత్సహిసారు. దౌష్టం అనే సముదం పొర్తిపోవటానికీ ఒర వక ట్ల కడ 

తారు ఇటువంటి మంచివాళ్ళు | పకాశీంతురుగా క, 

దండి 

ఇవి ఇండ్లు కావు. అడవులు. పీరు స్రీలు కాదు. నదులు, వీరు బంకువులు 

కారు. మృగాలు. కనక నా హృదయం ఆనందంగా ఉంది. 

సుథాషితాలు 
(శ్రివార్డి దేవుడు న్ ఐళర్రర్థం దుర్మార్లు డూ, లోభీ, వక్రబుద్ధి ఆయినవాణ్ణి పొంద 

కుండా, ఉదారుడూ, (పేమికుడూ, మంచీ చెడ్డా తెలిసినవాడూ అయినవాజ్ణి పొందితే అది 

తన్నుతాను మోసం చిసుకుంట న్నదన్న మాడ. 

దామాదరగుళ్తుడు మంచితనం, గొప్పకుటుంబంలో జననం, స్వేచ్చ, వీటితో 

పాటు ఆరోగ్యం, విద్య, మెతి అనేవి ఉంటే భౌతికసంపదలు లేకపోయినా ఆతడు 

గంప 

ఖరనాదుడు : చెరక పొలానికి పెట్టిన నీరు కలుపు మొక్కలకు రూడా ఉప 

యోగించివల్చె ఒర్ పుణ్యంకోసం చేసే పం భౌతికలా భాన్నీ ఆనందాన్నీ కూడా పొంద 

దానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ పుణ్యకార్యానికి హాని క లిగించకుండానే. 

1, కాళిదాను భవభూతి కిందగూడా చూగండి. క్ స 

ఓ, భర్తృహరి 1.65 |కిందకూడా చూశగలరు, 
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మయోరాశడు | పొస్తేలు వెశక్కు_ పోయేది ముందుకు వచ్చి విసురుగా తగల 

టానికే సింహం కోపంతో దూ3 బోయేటప్పుడు ఒళ్ళు కుంచించుకుంటు ది. హృదయంలో 

ద్వేషం కలిగినపుడు తమ కార్యక మాల” లోపలదాచుకొని తెలివిగలవారు ఏ చరమ 
లక్ష్యంకోనం ఓర్వుతో వేచిఉంటాకు ? 

భీలిళ్రశు 2 గౌరవం నాజోలికిరాదు, శాంతి నిరోధింపబడింది. లజ్ఞాభావం (అథో 
ముఖమె) నేలగోకుతోంది. స్వాతం త్యం వెన్నుచూపింవ. సహనం నాచేతులు వదలి వెళ్ళి 
పోయింది. ఇటువంటి పరిస్థికలో ఓ అత్యాశా! నీ వెంట పడ్డాను. నాకు దొంకిన ఫలమేమిటి, 

ఒకప్పుడు ఎవరి నా కాళ్ళు పట్టుకోనివ్వ లేదో వాళ్ళే తమ పాదాలను నన్ను స్పృశించ 
నివ్యటం లేదు. 

నూతనంపాత /11 (1_లీళ్) 7]; మానసిక భావన అన్నిటికంటే గోప్పది 
నది. (పతిపనిలోనూ పరికించవచ్చు. (పీయురారిని కౌగిలించుకోటం ఒక రకం 
తీకను కౌగిలించుకోటం ఇంకొకరకం. 

రఎిగుల్త థు : ఆది కలగనే కలగదు. కలిగినా ఎంతోకాలం ఉండదు. చాలా 
కాలం ఉన్నా అభిమత ఫలాలను ఇవ్వదు. మంచివారికోపం నీచులమై తిలాంటిది. 

అజ్ఞాని [క్రమంగా జ్ఞాని అవుతాడు. పర్వతం పొడుము అవుతుంది. చెదలు కూడా 

ఒక పెద్ద వృక్షాన్ని తినేస్తాయి ఇది (నిదానంగా చేసే) అభ్యాసం ఫలితం. హృదయం మని 
షిలో ఉన్న స్వచ్చమైన వజం, అది స్వచ్చతిను కోల్పోతే అన్నీ కష్టాలే వస్తాయి. మంచి 

వాడు ఇతరులకు మేలు చేయగోరితే తన [వాణంమీదికి వచ్చినా వారికి శ తువుకాజాలడ , 
చందనవృక్షం తనను కొట్టిన గొడ్డలికి కూడా పరిమళం కలిగిసుంది, 

గోభీయుడు : దుషుడు, నజ్జనుడు సూడిలో కిందిభాగం, పైభాగంలాం టి నారు. 

సూది కిందిభాగం గుచ్చికన్నం చెస్తుంది. పెభాగ౦ గుణం (దారం) కళిగి దాన్ని 
పూడుసుంది. 

.. గోబిందరావి : ఆహా ! మంచివాళ్ల మనస్సు సమ దంలాగా. ఇంతలోతుగా 
ఉండటం ఎందుకు ? అని వ్యధచెండి కాబోలు వః బుడ్ధియెన ఆ _బహ్మ వాటినిండా ఇత 
రుల కష్టాలు నింపాడు. 

గో వర్జనుథు : ఇతరుల నోటిమీదినుంచి వచ్చి నది అపనింద ఆయినా ఆడ తన 
(ప్రియమైన వాళ్ళనోటినుండివస్తే హాస్యమవుతుంది. ఒకక టైనుంచి వచ్చింది పొగ అయితే 
ఊదువత్తినుంచి వచ్చింది పరిమళ దవ్యంకదా | 

వాన్ధూడరుణు : చెడ్డపనులవల్ల వచ్చిన దవ్యంకంచే దారిద్యమే మేలు. రోగం 

వల్ల వచ్చిన బలుపుకంటే కార్యమే మేలు. 

ఎరిభదోవుడు : సజ్జనుడు |పపంచాకి మేలుచేసి ఆనందిసాడు. కొందరు తమ 
ఐళ్వర్యంతో టే తృప్తిపడి ఊరుకుంటారు. సూర్యుడు పపంచం అంతా తిరుగుతాడు. ధన 
పతి కుబేరుడు కెలానంలో కూర్చుంటాడు. మనోవాక్కాయ కర్మాల్లో ఓ కేవిధంగా ఉండి 
హృదయల నూటిగా స్వచ్చంగా ఉండే ఆ గొప్పవారిని మంచివా శ్లైవరు (పశంసింవరు ? 

ఖభా/తుడు ; ఓ శనీ, నీ కాంతితో ఇతేర్మగహాలను క ప్పి వేయ కేక ౦డా ఉన్నావు. 

చీకటిని పోగొట్టలేవు. [పపందానికి కాంతిని పసాదించలేవు. ఇంక నీవు సూర్యుని కుమా 
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రుడవసి ఏ గుణాన్నిబట్టి నిరూపించగలవు ? ఒక్కజఒట్లు వేఘుకోటంతో తప్ప. 

(పేబోధ నుధారలరుడు ; కప్ప తనను పాము మింగి వేస్తున్నా వందల కొద్దీ 

దోమలను మింగుతూనే ఉంటుంది. ఆలాగే తాను మరణిస్తున్నా (గుడ్డివాడు ఆనందా:౬ను 

సంపాదించే పయత్నంః తోనే ఉంటాడు. 

కాశీవతీ ముకుందానందభాణంలో 

42 లోకం : “దుఃఖం మానుకో” అని చెబితే కఠినంగా ఉంటుంది. “ఈ విచా 

రంవల్ల | పయోజనం ఏమిటి ?' అంటే ధిక్కారంగా ఉంటుంది. సానుభూతితో తానుకూడా 

దుఃఖి స్తే దుఃఖం పెసగుతుఐది. నిశ్శబ్దంగా ఊరుకుంటే జాలిలేనట్టనిపి స్తుంది. ఇంక స్నేహ 

తుఎని దుఃఖసమయంలో ఎలా ఊరుకో బెట్టాలో మాకు తెలియటంలేదు. 

64 కారం : (పతివారి నడవడీ ఇతరులకు తెఎసు, అమితే బుద్ధిమంతులు 

బహిరంగంగా నింద వెయ్యటానికి [పయత్నించక పోవటం పరస్పరభయం చేతనే, 

క ర తెలియనివి 

ఇంకొక విధంగా చక్కబెట్టటానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు బుద్ధిమంతుడు బలి 

వంతం చెయ్యడు. నీళ్ళు కావలసిన వాడెవడైనా తాడు, బొక్కెన ఉండగా బావిలోకి 

దూకుతాడా ? 

ఇ తరులమీద నిందవేయటంలో మూకత్వమూ, ఇతరుల భార్యలవై పు చూడటంలో 

పుట్టు [గుడ్డితనమూ , ఇతరుల వస్తువులు కీసికొనిపోవటంలో కుంటితనమూ ఉన్న మహాపురు 

షుడు ఈ [ప్రపంచంలో (పకర్షగా ఉంటాడు, 

గుణాలను దోషాలుగా, పుణ్యాలను పాపాలుగా న్యాయవాది చేయగలడని 

అంటారు. కాని అది నిజంకాదు. దోషాలు దోషాలే, గుణాలుగుణాలే. 

ఒక మంచి వస్తువు కనబడితే దాన్ని మీ చూస్తాము. దాన్ని గురించి వింటే 

మీ వింటాము. మంచిపనుల విషయంలో పునరుక్తి దోషంలేదు. 

వాయువు గరికను పెరికి వేయలేదు. చుట్టుపక్కల అటువంటి చిన్న వస్తువులన్నీ 

న్యమంగా వంగుతాయి. ఎత్తుగా దర్పంగా నిలచిఉన్న చెట్లమీద వాయువు [పతాపం చూపి 

స్తుంది. శ కిమంతులు శ క్రిమంతులనే ఆ|కమింపచూసారు. 

ఆతి సమర్గులకు అసాధ్య మేది ? పయత్న శీలుడికి దూరదేశ మేది ? విద్వాంసు 

నకు పరాయిదేశమేది ? మంచిమాటలాడేవాడికి పరాయివాడెవడు ? 

గుర్రము, ఆయుధము, విద్య, వాద్యము, భాష, పురుషుడు, స్రీ- ఇవి తాము 

పొందినవారినిబట్టి మంచివో చెడ్డవో అనిపిస్తాయి. 

దుర్మార్లుడికీ, శ్రేష్మానికీ ఎంతదగ్గర సంబంధం ఉంది | ఇద్దరికీ తియ్య టి వాటి 

వల్ల చేటువస్తుంది, చేదువాటి వల్ల సమస్ధితి కలుగుతుంది. 

అందం పరుల వనితలను వంచించటంకోస మే. ఐశ్వర్యం (పజలను బాధించ 

టానికే. శక్తి మంచిదాన్ని చెడగొట్టటానికే. ఇట్లా మందిగుణాలు కూడా చెడ్డవారి చేతుల్లో 

పడి చెడ్డవవుతాయి. 
బతికి ఉన్న జంతువులను చంపటం వేరు. ఇతరుల మర్మాలుగా డేటట్టు మాట్లాడటం 
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హాస్యమూ చాతుర్యమూను, ఇతరులను భాధించటం వ్యాపారం. ఇట్టింటివాళ్ళు మృత్యువు 
కంటే [కూరులు* 

ఆహా ! ఏమి దురదృష్టం | (పపంచం తల్ల కిందులుగా ఉంది. మంచివాకు 

దానికేసి చూడటానికి సిగ్గుపడుతున్నాడు. నీచుడు సంకోషిస్తున్నాడు' 

మూర్చుడు ఏనుగులమీదా గు[రాలమీదా సవారీచేస్తూపోనీ. శేదవారూ బుద్ధి 
మంతులూ నడచిపోనీ. కాకులు పర్వతశిఖరాలమీద కూర్చుంటే మాతం హునలతో సమాన 

మవుతాయ- ? 

వీడు నా వాడనీ, వీడు నా వాడు కాడనీ అనుకోటం అ ల్పబుద్ధుల పసి. ఉదార 

చరిితులై న వారికి [ప్రపంచమంతా ఓకే కుటుంబం, 

మొసలి నీటిలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద ఏనుగునై నాపట్టి గుంజుతుంది. అదే నేల 
మీడికివస్తే కుక్కుకూడా దాన్ని భంగపెడుతుంది, 

బాధల్లో ఉన్నవాడు తన బాధలు పోగొట్టగలవాడికో చెప్పుకోవాలి. లేదా వాటిని 
విని బాధపడేవాడితోనై నా చెప్పుకోవాలి. 

అతడు మా భార్యలను స్వేచ్చగా చూకాొడు, మా యింట్లో స్వేచ్చగా భోజనం 

చేశాడు, మారహాస్యాలన్నీ విన్నాడు. ఇంతకం టే స్నేహం ఇంకేముంది ? 

ఇదివరకు ఉపకారం చేసీనవారికి మ శ ఉపకారం చెయ్యటం అంటే దాచిన వస్తు 

వును తిరిగి ఇవ్వటమే. తాను దానంచేసి దానికి (ప్రతిఫలం కోరేవాడు కేవలం తనకున్న 

దానిని (ఐశ్వర్యాన్ని ) అనుభ వించటంలేదా ? తన సాద్దుణ్యంకోసం తగిన వాడికి దానం 

చెయ్యటం అప్పివ్యటం కాదా ? నిజమైన దానం అంటే తనకెప్పుడూ తెలియని అనాథకు 

దానం చెయ్యటమే, 

మనకు సహాయం చేసినవాడికి అపకారం చేసేవాడు ఆనుమాన పా్యతుడుకాడు. 
మంచి మనస్సు కలవాడిగా చలామణీ అవుతాడు. ఓ భూదేవతా ! అటువంటి (దోహిని 

నీవెట్టా భరిస్తావు. 
వాడు నీ స్నేహితుడు కదా అని దుర్మార్గుడి మీద ఆశ పెట్టుకోకు. వాడికి నీవు 

ఎంతో ఉపకారం చేశావు గదా అనేభావం ఏ మాతం ఉండదు. మంచి మనిషి అనేది పురాతన 

కాలం మాట. ఇప్పుడు [పపంచం ఆంతా వెసామీదనే నడుసోంది. స్నేహితుడు సహాయం 

చేస్తాడనీలేదు. చెడ్డ మనస్సు ఊం'టే శ|తువు, మనస్సు ఉంటే మితుడు. 

“కాలం ఎట్టాంటిది ? మ్మితుడెవడు ? (పదేళమెటువంటిది ? లాభనష్టాలేమిటి ? 
నేనెవరిని? నా సమర్థత ఎంత ?” అని మనుష్యుడు తరచు అనుకుంటూ ఉండాలి. 

అతిపరిచయం ఉంటే గొప్ప విశిష్టగుణం కలిగినదానికికూడా గుర్రింపు ఉండదు, 

(ప్రయాగ (గంగా యమునల సంగమ స్థానం) లో నివసించేవాళ్ళు తమ దొడ్డ దావిలో 

స్నానం చేసారు. 

ఆతి పరిచయముచేత అవజ్ఞ కలుగును. సంతతగమనము వలన అనాదర మేర్చ 
డును. మలయ పర్వతమున భిల్ల వనితలు చందనపు చెట్టు కద్టెలను వంటకుపయోగిసారు. 
కదా! 

ఏవిధం చేతనైనా పతివాడూ తనకు లాభం కలిగే పని చేసుకోవాలి, వాగుడు 
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కాయలు ఎవరేమనుకుం టేఏం ? [ప్రపంచంలో ఆందరికీ తృప్తి కలిగించేపని చేయటానికి ఆవ 

కాశ మేలేదు. 

వినము9౨లై న పు_తులూ, గొప్పచదువూ, ఆరో మూ, సజ్జన ఫాంగ త్యమూూ, కోర ద్ర 

గిన వినయవంతురాలై న భార్యా ఈ ఐదూ దుఃఖం నశింపజేసే సాధనాంి. 

విజ్ఞులైన సదస్సులూ, వహాభార శపువాణమూ, కావు స్మిపశంసా, జం వాద్య మూ, 

(పకంసనీయమైన పాటా, మననుకునచ్చిన భార్యా, అటువంటివాడే అయిన సే హితుడూ- 

ఈ ఏడూ దుఃఖాన్ని వెంటనే పోగొడతాయి, 

జిత్తులమారి తనంతో స్నేహం కల పుకోవటం, మోసంతో పుణ్యకార్యం చెయ్యటం, 

ఇతరులను బాధ పెట్ట తాను ఐశ్వర్య వంతుడు కావటం, అలవోకగా విద్యనేర్చుకోవటం, | | కూర 

త్యంచేత వనితను స్వాధీనం చేసు కోవటం, ఇట్లాంటి ప పనులతో వీటిని సం దించుకో గో రేవారు 

సిశ్చయంగా మూర్ధులు. 

జన్మ సిద్ధమైన వివేకం ఒకకన్ను , కేవలం పాండిత్య సాంగత్యంచేత కలిగేది ఇం 

కోక కన్ను. ఈ రెండూలేఏవాడు నిజంగా గుడ్డి వాడు. అతడు దారి తప్పితే అతన్ని సిందించవ 

లసిన పనిలేదు. 

తన చెలివెల లోంచి ధాన్యం జారిపోతే ఏనుగు కెంనష్టం? ఆయితే ఆధా న్యపు గిం 

లమీవనే చీమ తన కుటుంబం అంతటితో బతుకుతుంది. 

ఎలుక కూ దుర్మార్గుల కూ కూడా ఇతరుల ఇళ్ళకు కన్నాలు తవ్వటం తప్పు వేరే 

పనిలేదు. ఆయితే ఈ విద్య ఎవరినించి ఎవరికి వచ్చినట్లు ? 

ఒక మితుణ్జి | పేమవల్హ్ల వశపరచుకోవచ్చు శ్మతుణ్ణి సీతి చాకచక్యంతో లోబ 

రచుకోవచ్చు, లోలబిని ధనమిచ్చి తనవై పుకు తిప్పుకోవచ్చు. యజమానునికి పనులు చేసి 

పెట్టి ఆయనను _పసన్నుణ్ణి చేసుకోవచ్చు. ఒక |బాహ్మణుణ్ణి దయతో ఆదరించి వశపరచు 

కోవచ్చు. యువతిని | పేమతోను, బంధువులను కలుపుగోలు తనంతోను ఆకట్టుకోవచ్చు. 

త్రీ వస్యభావులను పొగడలతో లోబరచుకోవచ్చు. పెద్దవారికి నమస్కారాలు మోహ 

నాస్తా9లు, మూర్జులకు కొండెములు చెబితే వశమవుతారు. పండితులకు పాండిత్యం చూపి 

సంతోష పెట్టవచ్చు. అభిరుచులు కలవారికి వారి రుచులకు తగిన పనులు చే సె సంతోషం. 

ఇట్టా (పతివారినీ సముచిత వవర్శతో సంతోషపరచవచ్చు. 

లోకంలో ఒక్కొాక్కాడికి ఒక్కాక్క విశిష్టత ఉంటుంది. అంతేగాని | పతివానికీ 

(పతిదీ రాదు. మొగలిపువ్వుకు పండు పుడుతుందా? పనన పంతకు పువ్వుంటుందా? 

తమలపాకు తీగను పూలు పళ్లూ ఉంటాయా? 

అరణ్యాన్ని దహించేటప్పుడు అగ్నికి వాయువు సహాయుడవుతాడు. అయితే 

ఒక చిన్న దీపాన్ని ఆ వాయువే ఆర్పి వేస్తుంది. పేదవారికెవడు స్నేహితుడు ! 

ఓ నదీ! తాడెత్తున పెరిగే నీవరదలు కొద్దిరోజులే ఉంటాయి. కాని నీగట్టుమీద 

చెట్టను పెరికివేసిన పాపం చాలాకాళం ఉంటుంది. 

మనుజుల అదృష్టం కుంటి. వారి (ప్రయత్నం (గుడ్డి. ఈ రెండూ విజయ 

వంతంగా పని చేసిన ట్రై వారి జ్ఞానమూ [ప్రవర్తనక లయిక ఉంటుంది. 

భార్యనుంచి వియోగ మూ, దుర్యార్గులవఅన నీలాపనిందా, బుణశేషమూ, దుర్మా 
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ర్లుడికింద నొకరీచేయటం, దొరి ద్యంలో తనవారిని కలవటం ఈ ఐదూ నిపష్పులేకుండానే 

శరీరాన్ని తగులబెడతాయి. 

ఒక డికి విదేశంలో ఎంత ఆభ్యుదయుం కలిగితే ఏం లాభం ? దానిని శ తువులు 

చూడగలరా ? ఆతని బధువులు అనుభవించ గలరా ? 

పిల్పనివ్వటానికి చూసినళ్లే మంచికుటుంబం, విద్య, నడవడి, సామర్థ్యం చూసీ విథి 

దారి ద్యం ఇస్తుంది, 

సజ్జనులు స త్సవర్శనకోసం పేరుపొందటానికి చాలా కష్టపడాలి. వారికి దారిలో 

ఎన్నో ఆటంకాలు. [పజలు తమను ఎక్కడ విమర్శిసారో అని వారు కఠినంగా బీవితం 

గడుపుతారు. కాని మనస్సులో సంస్కృతి లేకుండా, తాగు చేసే పనుల మంచిచెడ్డలను 

విమర్శించుకోకుండా, ఉబితానుచితాల వివేకం లేకుండా ఉండేమామూలు రకం మనిషి 

నిజంగా సుఖపడుతాడు. 

అతడు భూనభోంతరాలు వ్యాపించి బలిని తొక్కివేశాడు. అయినా ఆతడు 

మర గుజ్జువాడని ఇప్పటికీ బాగా చెప్పకుంటన్నారు: దుర్మార్గపు పపంచం తీరది. అదె 

ప్రడూ ఇతరుల లో పాలనే ఎంచుతుంటుంది. 

సహనము, ఓర్పు, సానుభూతి, శుద్ధత, కౌచిత్యము, |పసన్నవాక్కు., పరులకు 

హింస చేయక పోవటం ఇవి ఏడూ అభ్యుదయ యాగంలో ఏడు సమిధలు. 

ఆతడు వినగల్లినా చెవిటివాడే. చూడగలిగినా [గడ్డివాడే,. తెలివితేటలున్నా 

మూఢుడే. దేశకాల పాతల పరిజ్ఞా 40 ఉన్నవాడే నిజమైన మనుష్ముడు. 

మూర్జత్వమంటే ఏమిటి: ఎవరికీ ఉపయోగించని వనిచెయ్యాలనకోవటమే. తెలి 

వంటి ఏమిటి? జాగత, మంచి నహచరులెవ్వరూ? తనతోటి బాటసారులు. మధుర మైన 

దేది? నలుగురు మితులతో కలిసి భక్షించేది. 

సౌందర్యవతి, సంస్కారం గలది, పేమమయురాలు, నచ్చినట్లు మాట్లాడ 

గలగెఏీ, మంచివంశంలో పుట్టినదీ, తన కనుకూలురాలు అయిన భార్య ఎవరికి లభిస్తుంది! 

దారువును తొలిచే శ కిగల తుమ్మెద తమ్మికన్నె తనను కౌగిలించినప్పుడు కదల 

లేదు. [పపంచంలో ఎన్నో బంధములన్నవి గాని ప్రేమబంధమునకు సరియైనది లేదు. 

ఇల్లిల్లూ తిరిగే సన్యాసి అడుక్కోటంలేదు, [ప్రజలకు బోధిస్తున్నాడు “దానం 

చెయ్యక పోవటంవల్ల మీరు నాలాంటి వారు కాటోకండి ,. దానం చేసి మీరు ఇలాగే కొనసాగండి” 

అసి = 

నెయ్యి కలిపిన వేడి అన్నమూ, చిరుగులేని బట్టా, ఇంకోడికి నౌఖరీ చెయ్యక 

పోవటమూ - ఇంతకంటే ఎక్కువ కోరినవాడు పడిపోతాడు, 

కుధార్తుడికి రుచిగా ఉందా? మంచిగా వండిందా ? అన్న విచక్షణ ఉండదు. 

కామారుడికి భయమూ సిగ్గూ ఉండవు, విద్యార్తుడికి సుఖమూ నిదా ఉండవు, ధనార్తుడికి 

బంధువులూ పెద్దలూ ఆనే భావం ఉండదు, 

నువ్వేమీ తప్పుచెయ్యట) లేదుగదా ఆని ఎవనికీ భయపడవలసిన పనిలేదని 

అనుకోవద్దు. సమర్థుల సద్గుణాలే దుష్తులలో విరోధం కలిగిస్తాయి" 
8 
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ఈగలు గాయాలను వెదుకుశాయిు. దుష్టులు పరుల లోపాలను వెమకుతారు, తేనె 

టీగలు పూలను వెదుకుతాయి' సజ్జనులు ఇతరుల సద్దుణాలను వెతుకుతారు. 

కీత్రోష్టాలూ, | పేమభయాలూ, ఐశ్వర్యదార్మిద్యాలూ ఎవనికి ఆటంకాలూకావో 

ఆతడు పండితుడు. 

పూల చెట్లను కోసుకుంటారు. పెద్ద వృక్షాలను నరికివేసారు. ధనవుతులను 
శీదలు, బంధువులు పీడిసారు సుందరులైన శ్రీలను కౌగిట్లో నలిపివేసారు' నీరు పడేభూమిని 

తవ్వుతారు, సామాన్యంగా [ప్రపంచంలో ఎమాాతం గుణం లేకపోవటమే మంచిది, గుణం 

ఉండటం అంటే కష్టాలు కొనితెచ్చుకోటమే, 

పంచ మహాయ జ్ఞాలు ఇవి! తలిదండలను పూజించటం : భార్యకు భర్తను 

ఆరాధించటం ; [పజలందరి యెడల సమభావము ; మ్మ్తులకు |దోహం చెయ్మకపోవటం; 
భగవంతుని యందు భ కి కలిగి ఉండటం, - 

సిటిలో వేసిన. నూనే, దుష్టుడికి చెప్పిన రహస్యం, తగినవానికి ఎప్పుడో ఒకప ప్పుడు 

ఇచ్చిన దానం, తెలివిక లవానిలో ఉన్న జ్ఞానం - ఇవి తమ సహజళ క్రిచేత వ్యాపిసాయి. 

నా శతువులు సుఖముగా నుందురుగాక | వాళ్ళ అనుగ హంవల్టి నేను నిర్దో షుణ్ణ 

యినాను. ఎప్పుడైనా నా మనస్సు జారితే వాళ్ళు నాకు జాగరూకత కలిగిస్తున్నారు. 
ఉత్తమజాతి గుఠాలు కొరడాదెబ్బలను సహించవు. సింహోలు మేఘగర్హనను 

సపాంచవు. ఉత్తమ బుద్ధిమంతులు ఇతరులు తమవెపు వేలుచూపి చెప్పటాన్ని సహించరు. 

(పజలు ఒకరివంక శుష్క ముఖాలతో చూసుకుంటూ దూరంనుంచి ఎవరినివేలె త్తి 

చూపుతారో అతడు శ్వాసవిడుస్తున్నా నిజానికి మరణించినవాడే. 

ఎవరూ నాలుకను తెగకొయ్యరు. తాలువులు పెడిపోవు, భయం లేకుండా మాట్లాడ 

వలసిందే. వాచాలుడై నవాణ్ణి ఎవళణ్ణి పండితుడనుకోరు ? 

లంచం, బహుమానం అద్దె, హాస్యో కక, పడవకేవు, వేటలో భాగం - ఈ ఆరూ 

వెనువెంటనే పుచ్చుకోవాలి. తరువాతరావు, 

ఒక్క_పనితో _(పపంచాన్నంతటినీ ఆకట్టుకోదలచుకుంటే నీ మాటలనే గోవులను 

ఇతరుల నీలాపనిందలనే పెరు మెయ్యనియ్మవద్దు. 

మూర్ధులే ఇకరులమీద నిందలు వెయ్యటంలో గొప్పపండితులు, వారు ఇప్పుడొక 
మాట, ఇంకకొంత శే సెపటికి ఇంకొక మాట చెబుతారు, వారికి ఫునరు క్తి అంటే భయం కాబోలు. 

నీవు వినయంగా ఉంటే జడుడ వనుకుంటారు, శ కి వంతుడవుగా ఉంటే వివేకం 

లేదంటారు. నిశ్శబ్దంగా ఉంటే వృద్ధుడవంటారు. దయగా మాట్లాడితే మస్కారాయుడవంటారు. 

త్మీవంగా మాట్లాడితే గర్విషుడవంటారు. వక్తవుగా ఉంటే వాగుడుకాయ ఆంటారు, నిశ్చలంగా 

ఉంటే నప్పంసకుడివి అంటారు. ఇంక మూర్జులచే మలినీకరింపబడని ఏగుణాన్ని సజ్జనులు 
చూపగలరు ? 

రావణుడు పరుడి భార్యను ఎత్పుకొనిపోవటం తప్పని అనుకోకపోవటం ఎలా? 

రాముడు (పపంచంలో బంగారులేడి ఉండదని అనుకోకపోవటం ఎలా? యుధిప్పిరుడు జూదం 

సర్వాపహారియైన వ్యసనం అనుకోక పోవటం ఎలా? ఇంతకూ కష్టాలు తరుముకొని వచ్చే 

టప్పుడు మనిషిలో వివేచన జారిపోతుంది. 
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కారణం లేకుండానే కోపం తెచ్చుకొ నే వాళ్ళు అ సంఖ్యాకులు. ఏదో ఒక కారణం 

చేత కోపగించేవాళ్ళు వేళ్ళమీద లెక్క పెట్టదగి ఉంటారు. మరి ఇంకకారణమున్నా కోప 

గించని వాళ్ళు [ప్రపంచంలో ఏ ఐదారుగురో ఉన్నారు. 

[పాణాన్ని లెక్కచెయ్యకుండా వారు తమ కీరిని రక్షించుకుంటారు. వారికి 

శ్మతువులంటే భయం లేదుగాని పొపాలంటే మహాభయం. వారు యాచకులకోనం చూస్తుం 

టారు. తమ న్వార్థాలకో సం కాదు. పపంచంలో మహానుభావుల రీకి ఇది. 

మతమా! అనుబంధమనేది హృదయంలో పుట్టి పెరిగే ఒకలత. ఆది బాగా చిగి 

రించాలంటే స్నేహపు మాటలనే అమృతం పోసి సెంచాలి. 

కేతకీ పుష్పాన్ని మళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నా తేనెటీగ వదలకుండా తిరుగుతుంది. 

గుణానుసారులైనవారిని ఆపదలేం చేసాయి ? 

సంగంవల్ల బాధలు వస్తాయి, రుచులవల్లనుంచి వ్యాధులు వసాయి. అత్యాశ 

నుంచి పాపాలు వసాయి. ఈ మూడింటిని వదిలిపెడితే మానవుడు సుఖంగా ఉంటాడు. 

మొదట మధురంగానూ చివరికి మనుష్యుళలందరికి తెలిగే గటట్టూ ఉండి వివిధ 

విద్యాసారామృతంతో (పతి అక్షరాన్ని ముంచె తీన ఆటువంటి వాక్కులు పండితుల హృదయ 

పద్మాలనుండి సువాసనలతో వస్తూంటే ఎవరికి ఆనందం కలగదు : 



అస్సామీన్ 

యూలం : అయనొదోం |; 

డాక్టర్ మహేశ్వర్ నెడిగ్ శ. వి పతంజలి 
చిం ళల ఇధి తడికి క 5 భి ల 9 ఇ 1 ఏ5 ఇప 5 ఇ ఇ 94 ఫీ 6 శి చచ ద ఫ వ క 6 ఆ ఇతి క ఆ 9 1 ఓ 0౪ థి వ్ర టి అ ఏ6 ౯ థి ధిక క ఉ భి 4 గ అఆ శ లిక తి తికి అధి 4 భి 4 5 ఉదక కటట ఏద వ అరి శకి 3 తొషక 

చార్మితక సమీక్ష 

కీస్తుళశకం పదకొండవ శతాబ్దం నాటికి నవీన కండో- ఆర్యన్ భాషలు ఉత్పన్నం 

కావడం ఆరంఖ్ మయింది. వీటిలో మిక్కిలి [(పాచ్యమయిన అస్సామీస్ (అస్సామియా) భాషలో 

పన్నెండో శతాబ్దీ తొలి భాగానికి చెందన రచనలేమీ కనపించక పోయినా, కీ, శ. 8-12 
శతాబ్దాల మధ్యకాలం నాటి 'చర్యిలనే గీతాలు లభ్యమవుతున్నాయి. కవి సహజయాన 

పంథావారి రహస్తంతమలు, శ్చంగ రాత్మక చర్యలకు సంబం దించిన రచనలు, తూర్పు భార 

తంలోని భాషలన్నీ ఈ గీతాలను తమ సాహిత్యానికి చెందినవి గానే భావిసాయి. కాని వీటిలో 

కొన్ని గీతాలూ, వాటిని [వాసిన సిద్ధపురుషులు కామరూప |పాంతానికి చెందిన వారని భావిం 

చడానికి అవకాశం లేకపోలేదు. కామరూప _పాంతంలో వివిధ సం పదాయాల తాం తిక 

బౌద్ధం (ప్రచారంలో ఉండేది కదా! 

ఆస్సామీస్ అని విస్పష్టంగా చెప్పదగిన భాషలో సాహిత్యం అవతరించిన నాటికే, 
ఈ భాషలో నిర్దుష్టమైన శబ్దాలూ, వాక్య నిర్మాణ చాతురీ, ఛందోబద్ధ మైన పద్యరచనా రీతులూ 

కనబడుతున్నాయి, ఇవి 'పయారా” “తిపది' ఛందములుగా కనబడతాయి. ఈ కాలానికి 

చెందిన కవులలో మాధవకండలి (కి. న్ 1400) సుపసిద్ధుడు, రామాయణ కావ్యంలోని 

అయిదు |పధాన కాండములనూ దేశీయమైన పలుకుబడిగల అస్సామీస్ భాషలో పద్యబద్ధం 

చేశాడు. హరిహరవి పుడు, హేమసర న్వతి అనే ఇద్దరు కవులూ దుర్హభ నారాయణుని (కీ.శ, 

1400) పరిపాలనా కాలానికి చెందినవారు. కవిరత్న సరస్వతి దర్హభనారాయణుని కుమారు 

డైన ఇం[దనారాయణుని రాచరికమునాటివాడు. వారివరకవి ఈ యుగానికి చెందిన ఆ(గ(శేణి 

కవులలో రండవవాడు. ఇతడు శ్రీరామచందదునితో కుశలవ కుమారులు కావించిన యుద్ధము, 

జైమినీయ అశ్వమేధ పర్వమునుండి అర్జునుడు తన కుమారుడై న బభువాహనునితో చెసిన 

పోరాటము ఆదిగాగల కథలను (గ్రంథ స్థము చేశాడు, హేమసరస్యతి అనే కవి వామన పురా 

ణములోని _పహ్హాద-హిరణ్యకశిపుల వృత్తాంతమును నూరుపద్యములుగా (వాశాడు. అనేక 

పురాణములనుంచి సేకరించిన ఇతీవృత్తముల ఆధారంగా హరగౌరీ సంవాదమనే కావ్యమును 

కూడా ఈ కవి |వాశాడని అంటారు. [దోణ పర్వంలో భాగమైన జయ [దధ వధ ఉపపర్యం 

లోని కొంతభాగాన్ని కవిరత్న పడ్యరూపంగా (వాకాడు. 
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లి జ 

వలన నూతన సాంస్కృృతికోజ్లీవనం వెలిసింది. ఈ ఉద్యమానికి చెందని వారైన మంకర, 
దుర్గావర కాయిస్థ, పీతాంబరకివి అనే ముగ్గురు కవులు క్రీ. శ. 16వ శతాబ్ది ఆరంభంలో 
రచనలు సాగించారు. సర్బారాధన _పధానమైన “మనస నంపదాయానుగుణంగా అస్సామీన్ 
భాషలో దేశీయ పురాణం స్మష్టించాలని మంకర, దుర్షావర (పయత్నించారు. ఇది గేయ ఫణి 

తుల్లో ఉన్నది. గుర్జావరుడు రామాయణాన్ని రాగ బద్ధ మైన గీతాలుగా (ఎడనెడ పద్యాలతో) 

(వాశాడు కూడా. ఇవే పద్దతి ననుసరిసూ పీతాంబరుడు ఉషాపరిణయం, భాగవత దశమ 

స్కంధం, నలదమయంతి, చండీ ఆభథ్యానం (వాళాడు. ఆనాడు వంగ (పాంతంలో (పచార 

ములో ఉన్న “ప(లీ' లేదా 'పంచలి” రీతిలో (వాయడం వర్ణనూ, ఇతివృత్తభేదం వల్ణనూ 
ఈ ముగ్గురి కి వితాసృష్టి సమకారిక వైన్టవ సాహి త్యం కన్న భిన్నంగా విశిష్టంగా నిలిచింది. 
వీరి కవిత్వం ఆలోచనామృతం కాక వెప్పయిక పబోధంగా ఉంటుంది. 

దేశంలో శంకరదేవుడు (1449-1568) పచారం చేసిన నవ్వ వె ప్టవోద్యమము 

శంకరదేవుని వైష్ణవ సిద్దాంతం ఏకేశ్వర (పతిపాదకము. “ఏకశరణ నామధర్మ' 
వనే ఈ సంప్రదాయం (్రీకృష్ణపరమాత్ముని లీలలను, కీరి స్తుంది. కృష్టభక్తిని _పోత్సహిస్తూ, 

ఇతర దేఏ దేవతల ఆరాధనను నిరసిస్తుంది. ఈ ఉద్యమము ఆస్సామీస్ భాషలో నూతన 

సారస్వత చె తన్యాన్ని రేకెత్తించింది. శంకరదేవుడూ, ఆయన 'పధాన శిష్యుడూ ఆయన 

సిద్ధాంత (పచారకుడూ ఆయిన మాధవదేవుడు ఎన్నో గీతాలు, నాటకాలు, పద్యకావ్యాలు 

(వాకాడు. శంకరదేవుడు స్వయంగా భాగవత పురాణంలోని ఎనిమిది స్కంధాలు అనువదిం 

చడమే కాక, తక్కిన [గంథాన్ని ఆనూదించమని దారి చూపిస్తూ ఇతర కవులను (పోత్స 

హించాడు. ఆయన సాహిత్య సృష్టికి మకటాయ మానమైన కీరనఘోష అనే (గంథం 

భాగవత పురాణ సారాంశమే, శంకరదేవుడు “[వజబులి' ఆనే నూతన నుడికారాన్ని రూపొం 

డించి తమ హరగితాలూ, పత్నీ|పసాదము. కాశీదమనము, కేశీగోపాలము, రుక్కిణీహరణము, 

పారిజాతహరణము, రామవిజయము అనే నాటకాలు వాకాడు, పాత ఆవిషాా-_రాదుల లో 

సంస్కృతనాటక రీతులు కొన్ని కనబడినా, నిర్మాణ విధానంలోను, ఇతర లక్షణాలలోనూ ఈ 

నాటకాలు భిన్నమైనవి. 

మాధవదేవుడు [వానిన హరగీతాలలోనూ, ఛోర్ధూా, పింహార గుసువా అనే నాట 

కాలళోనూ గురువును మించగల శిల్పచాతురి గోచరిస్తుంది. శంకరదేవుని సాహిత్యంలో దాస్య 

భక్తి [ధానమయితే, మాధవదేవుని రచనః టో వాత్సల్యభకి, |పాముఖ్యత వహిస్తుంది. చిన్ని 

కృష్ణుని కొంటెపనలను వర్ణించడ౭లో, యశోదమ్మనూ, బృందావన గోపికలనూ ఆ పరమా 

త్ముడు వేధించిన తీరూ, వారికి అభినుడె పోయిన విధమూ [గహించి విస్తు పోతాడు కవి. 

నామఘోష అనే వేయి ద్విపదల కావ్యం మాధవదేవుని రచనల్లో పభానమైనవి. భక్తుడుగా, 
ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసువుగా, కవీ అనుభూతులు అక్షరరూపం దాల్మిన అపూర్వ కావ్యమిది 

శంకరదేవుని కాలానికి చెందిన మరో ఇద్దరు (ప్రముఖ కవులు అనంత కండలి," 
రామసరస్వతి. భాగవత దసమస్కంధం ఉత్త రార్జాన్ని ఆస్సామీన్ ఖాషలోనికి అనువదించ 
మని నాయకునిచే ఆదేశం పొందినవాడు కండలి. భక్తి పపత్తులతో గురుసత్తముని కొలిచి 

శరించినవాడు రామ సరస్వతి. ఉషా అనిరుద్ధుల [ప్రణయగాథ అయిన కుమారహరణ మనే" 
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కావ్యమే అతని _పళస్తరచన. ఇదికాక, భాగవత పురాణ భాగాలనూ అనువదించాడు; 

రామాయణ కావ్యాన్ని తిరిగి వాకాడు. రామాయణ రచనలో మాధవకండలి నుంచి ఇతడు 

కొంతవరకు [గంథచౌర్యం చేశాడు కూడా. రామనరస్యతి విస్తారంగా మహాభారత ఇతివృ 

తాలను వస్తువుగా స్వీకరించాడు. అరణ్యపర్వంలో పాండవుల రాక్షన సంహార గాథలను 

బాగా విస్తరించి అతిశయోక్తులతో నింపివేశాడు. జటాసుర వధ మనే కావ్యం వాసిన సాగర 

ఖరి మొదలైన కవులు ఈ విషయంలో రామసరస్వతిని అనుకరించారు. రామసరస్వతి భీమ 

చరిత మనే హాస్యగంథ మొకటి కూడా (వాళాడు. దీనిలో శివుడొక రై తుగానూ, భీముడు 

పాలికాపుగానూ వర్ణింపబడ్డారు. శ్రీధర్ కండలి కాన్ఖోవా (చెవి కొరుకుడుగాడు) అనే 

సున్నితమైన హాస్య [గంథాన్ని బాలగెయాల రూపంలో హృద్యంగా వాశాడు. 

గోపీనాథ పాఠక్, దామోదర సాన, లక్ష్మీనాథ ద్విజ, పృథురామ ద్విజ 

మొదలైన కవులు మహాభారత ఘట్టాలను అస్సామీస్ భాషలో పద్యరూపంలో [వాయ 

నారంభించారు. వృదయనాథ కాయస్థ మొదలైన కవులు రామాయణ భాగాలను అనవఎంవ 

పూనుకున్నారు. అప్పటి _వధానమంత్రి అయిన పూర్ణానంద బడగుహాయ్ పోద్బలంతో 

శ్రీకాంత సూర్యవిపుడు (19 వ శతాబ్ది ఆరంభం), గోస్వామి తులసీదాసు విరచిత మైన 

రామచరిత మానసమనే ఆవధి భాషా కావ్యాన్ని పద్యాలలో అనువదించాడు. భగవదీతను 

గోవింద మళ, రత్నాకర మళ అనేవారు పద్యాలలో వాశారు. గోపాల చరణ ద్యిజ 

(168వ శతాబ్ది), భవానంద మిశ్ర (16వ శతాబ్ది), విద్యాచంద భట్టాచార్య (15వ శతాబ్ది, 

హరివంశ కావ్యానికి సంవావములు (వాకారు, చివరి ఇద్దరు కవులూ మూలంనుంచి ఎంతో 

స్వతం; తి చారు. పురాణాలు చాలామంది కవులను ఆకర్షించాయి. వారిలో (పతిభాళాలురు 

చాలామంది భాగవత పురాణం మీదనే ద్య్మష్టి కేందీకరించారు. శంకరదేవుడు, అనంత 

కండలి, అనిరుద్ధ కాయస్థ (మాధవ దేవుని సవతిసోద రుని మనుమడు, 16 వ శతాట్టి, మరి 

యొక అనిరుద కామషస్థ (కూయామర అనే సంఘర్షణాత్మక వ్వైష్టవళాఖకు (పవర్తకుడు): 

గోపాలచరణ ద్విజ (16వ శతాబ్ది), కేశవదాస కాయస్థ (శంకరదేవుని సవతి సోదరుని 

మనుమడు, 16వ శతాబ్ది), నిత్యానంద ౯ యస (17వ శతాబ్ది! మొదలై నతారు భాగవత 

ఇతీవృతాలనే స్వీకరించారు. ఇతర పురాణాల అనువాదాలను సంవాదాలను (గహించిన 

వారిలో భాగవత మి_ళ (విష్ణుపురాణం), 18వ శతాబ్ది ఆరంభానికి చెందిన ( ? ) భువనేశ్వర 

వాచస్పతి మిశ (బృహన్నా రదీయ పురాణం), రుచివాథ కండలి (18వ శతాబ్ది) (మార్క_ం 

డేయ పణం, చండీ ఆభ్యానం), రంగనాథ ద్విజ చ|కవర్తి | [వ శతాబ్ది) (పభృతులను 

గూర్చి చెప్పుకోవాలి, 

కలాప చం[దుని రాధాచరిక, రామాద్విజుని మృగావకి చరిత, పపపతి ద్విజుని 

చందావళీ _ విశ్వశేతు, ద్విజవరుని మాధవ - సులోచనా _ ఉపాఖ్యానం, _అజ్ఞాతకవి 
ఒకరు [వాసిన మధుమాలతి మొదలైనవి ([పాచీన ఆస్సాము భాషలోని శృంగార వబంధాలు. 

ఉత్తర హిందూస్థానపు కవులైన కుతుబస్, మన్ జహార్ వలటి వారి [ప్రభావం ఈ తరగతి 

సాహిత్యం మీద బాగా కనబడుతుంది. సంచార కవియైన కవిరాజ సూర్యవిపుడు (_వాసిన 
ఎనల్ గోథ్రీ (ఇంబుక యతి, 1616 సం.) ఆను కావ్యము పసితనంలో తోడేళ్లచే పెంచబడిన 
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ఒకానొక వైష్టవ భక్తుని జీవిశగాథ. రామానంద ద్విజుడు కృష్ణమి్ర కృతమైన ప్రబోధ 
చందోదయమనే అన్యాపదేశ నాటకము ఆధారంగా మహామోసహ కావ్యమనే (గంథం 
వాశాడు. రామమి శ అను కవి హితోపదేశము. ద్వాతింళత్సు త్రలిక ఆనే [గంథాలను 

అన్సామీస్ భాషలోనికి అనువదించాడు. బృందావన చరితమనే మరో గంథంలో ఇతడు 

బృందావనంలోని పవిత కేశాలను కళ్లకు కట్టినట్టు వర్ణించాడు. 

అస్సాములోని వెషవ మహంతులు చాలామంది శంకరదేవ, మాధవదేవులు 

వాగసిన హరగీతాలను అనుకరిస్తూ గేయాలు రచించారు. 19వ శతాబ్ది తొలి పాదంలో 

తిటువ:టి కృష్ణభ క్రి మూలక గెయా_కు శాక్తగేయాలు, రాధాకృష్ణ భ క్రిగేయాలు చేర్చ 

బడినవి. ఇటువంటివి వాగిసిన వారిలో పాలకులైన ర్నుదనరసి ంహ (1696 - 1714), 

శివ నరగింహ (1714 - 1744), ఇతరులు కొందరు ఉన్నారు వారిలో ఒకరైన రామ 

నారాయణ కవిరాజ చక్రవర్తి గీత గోవిందమూ, [బహ్మవైవర్త పురాణంలోని కృష్ణజన్మ 

కాండమూ, ఆదే పురాణంలోని [పకృతి ఖండంనుంచి సాఠఖ్యచూడ - తులసి వృతాంత ము 

ఆను వాదం చేశాడుః చంద్ర కేతు = కామకళ శృంగారగాథకు చొప్పిస్తూ కాకుంతల కావ్యం 

వాకాడు. రామచంద్ర బడపా|త్ర అను కవి యోగినీ తం|తంలో కొంతభాగాన్ని అనువ 

దించాడు. ఇతడొక రాజోద్యోగి. కామహప జిల్లాలోని హజో అనే ప౦దేశంలో ఉన్న 

హయ,గీవ _ మాధవ దేవాలయపు ఆర్బా నిధానంలో ఈ గంథం ఉపయోగప కేఎ, 

అనశంతాచార్య అనే మరోకవి ఆదిశంకరుల సౌందర్య లహరి ఆధారంగా అస్సామీస్ భాషలో 

ఆనంద లహరి వాకాడు. నారాయణ దేవుని దేశీయ పద్మపురాణంలో మనసా సం్యపదాయం 

కీ రించబడింది. 

శంకర దేవునీ, మాధవదేవునీ అనుకరిస్తూ ఎందరో వై ష్టవ మఠాధిపతులు నాటకాలు 

వాళారు, వాటిలో కొన్ని గుణవంతములై నవి ఉన్నాయి. అవి నేటికీ పల్లె పా9ంతాలలో 

[పదర్శింపబడుతూనే ఉన్నాయి. 

పద్యరూ౦లో జీవిత చరిత్రలు వాగ్గిసే వడ్డతిని దై త్యారి భూషణుడు, వైకుంఠ 
కవి రమన-ద (1 7వ శ శతాబ్ది) ఆగంధించారు వీరందరూ శంకరదేవుని బీవిత వృతాంతాన్ని 

వా*సిన వారే. ఈ పద్ధతిని తర్వాత తరాల కవులు కూడా అన సరస్తూ వచ్చారు. సూర్యఖరి 

దె వజుడు | 1/98 సం.), ర రతికాంతుడు (18వ శతాబ్ది) ఆదిగాగల కవులు కామరూప 

పా9=తాన్ని ఏలి న కోచ్ రాజుల జీవిత విశేషాలను వా9కారు. 10వ శతాబ్దంలో విశ్వేశ్వర: 

దుటిరామ కవులు  అవామ్ సాామాజ్యపతన గాథను పద్యా౭ లో వాగిశారు. పద్య కవిత్వ 

పయోగము [పయోజనాత్మక కళలకు కూడా వ్యాపించింది. బకుల కాయస్థ కవి 

(1484 సం.) గణితశాస్త్రం, భూమి కొలతలు, చిరా _ ఆ వర్గాల వివరాలు చేర్చిన కితాబత్ 

మంజరి అనే పద్యకావ్యం వాంశాడు. 

శంకరదేవుడు, మాధవదేవుడు వా9సిన నాటకాలలో అస్సామీస్ భాషలో గద్య 

రచనకి తొలి దృష్టాంతాలు కనబడతాయి. వచన రచన అంతా |వజబులి పలుకుబడితోనే 
సాగింది [కమంగా ఈ సంప్రదాయం చాలా బలం పుంజుకొంది. వై కుంఠనాథ భాగవత 

భట్టాచార్య (1558 = 1888) తన భాగవత పురాణ. భగవద్గీత అనువాాదాలలో _ప్రాచ్లీన 

లర 
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కవుల కృతక భాషనూ, ఆన్యయరీతుల నూ వాడాడు, దాదాపుగా అదేకాలంలో, కవిగా 

కొంత పేరు తెచ్చుకున్న గోపాలచరణ ద్విజుడు, భ క్రిరత్నాకరమనే శంకరదేవుని 

సంస్కృత గింథాన్ని [పసన్నమూ కోమలమూ ఆయ న వచనంలో వాగిశాడు. రఘునాథ 

మహంత వాగసిన కథారామాయణం (నుమూరు 1658 నం), ఒకానొక అజ్ఞాత కవి కృత 

మెన పద్మపురాణము, కియా యోగసారము, కృష్ణానంద విరచితమైన సత్యతంతమూ; 

కథాఘోష మొదలై నవి తరవాతి శతాబ్దమలలొ వెలువడిన ఇతర పురాతన గద్య 

కృతులు. 

వైష్టవ కవుల కథా గురుచరితల్లోను, బురంబి లనబడే అహామ్ రాజుల ఇ"*హోన 

గ9ంథాలలోను నిత వ, వహారంలోని వచనళె లి వాడబడింది. ఈ రెండు విధాలైన వచన 

రీతులూ, 17వ శతాబ్ది చతుర్ణ పాదం నుంచీ ఆవిబ్బిన్నంగా పయోగంలో ఉంటూనే 

ఉన్నాయి. పురానీ అసమ్ బురంజి (గోస్పామి సంపాదకత్వ ము 1988), ఆసమ్ బురంబి 

(డాక్టర్ భూయాం సంపాదించినది 1945), కణా గురుచరిత (లేశారు సంకలన 1952) 
శిల్పసౌందర్య విలసితములయిన |పాచీన వచన కావ్యాలు; ఇవి చరిత, బురంజి రీతుల 

సాహిత్యానికి దృష్టాంతంగా చెప్పుకోదగిన గ్రంథాలు, ఈ విధమెన ఇతిహాస రచన 19 వ 

శతాబ్ది ఆరంభం వరకూ పా9చుర్యంలో ఉంది. కాశీనాథ వూకన్, మణిరామ్ దివాన్ బరువా 

(135% విప్టవఏరుడు), హరకాంత బరువా వాగసిన ఆస్సామ్ చారి తక గ ౦౦థాలు 

ఈ కాలానికి చెండినవె. 

కొత్తగా వాడుకలోనికి వచ్చిన వచన ౩ లిలో (ప్రయోజనాత్మక శా స్ర్రగంథాలు 

కూడా వచ్చాయి, గజళాస్త్ర సంబంధమైన సంస త గ౦ థానికి అనుసరణగా సుకుమార 

బడకత్ వ్రాసిన హ హస్తి విద్యారణ్యము (.184ఉ, ఒక ఆజ్ఞాత రచయిత వా9సీన చోర 

నిదానము అనే అశ్వరోగ చికిత్సా గ 9ంథం, గణితశాస్త్రంపై కాశీనాథ కృతమైన అఆ కార్ 

ఆర్య, నృత్య మందలి హస్తాల పె వభుకరుడు వా?సిన హ స్తముకావళి (నెఉగ్ సంపాదన 

1964) అనే గ9ి:థమూ చెప్పుకొనదగనవి. 

(బిటిషువారూ, బర్మీయులూ చేసుకున్న యండాబు ఓప్పందం (1828) పారం 

రెండవ కంటివాడికి తెెయకుండా అస్సాము బిటిషువారి ఆధీనమయింది, తతృలితంగా 

దేశము మృత్యుచ్భాయా [కాంతిమయింది, 16€6 సం. |పాంతాల స్కూళ్ళలో, న్యాయస్తా నా 

లలో అస్సామీస్ శై పానంలో బెంగాలీభాష నె: కొన్నది. ఆవుడ గత శతాబ్ది మధ్య భాగంబో- 

నిదాణమెన స్వభాషాభిమానము ఆస్సాము (పజలలో ఉద్చుద్ధమ ముంద్. ఆమెరకన్ మిషనదీ౨ు 

అస్సామీస్ భాషలోనూ, అస్సామీస్ భాషను గురించీ (గంథాలు (పచురించ డంతో (వజలలో 

స్వభాషాచై తన్యం బలపడింది. కాశీనాథవూకన్ చరిత (1844), రెవరెండ్ నథాన్ (భౌన్ 
(వాసీన “గమెటికల్ నోటీ సెన్ ఆఫ్ది అస్సామీస్ లాంగ్యేజ్ ” (అస్సామీసుభాషా వ్యాకరణ 

సూచనలు- 1844) డాక్టర్ మిల్స్ (బోన్నన్ తయారుచేసిన “అస్సామీస్= ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ 

(ఆస్సామీస్- ఆంగ్లభాషా నిఘంటువు- 186" ) ఈ రోజులలో _పదురించబడినవెే. అయితే, 

1818 లోనే బెంగాల్లోని 'సెరాంపూర్ నుంచి ఇంగ్లీషు మిషనరీలు బై బిల్ను అస్సామీస్ 
భాషలో (ప్రచురించారు, స్తానిక [ప్రజలకు ఆధునిక దృక్సథమూ, ఆధునిక భావాలతో తొలి 
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పరిచయం కలిగించిన అస్సామీస్ మాసప తిక “అరుణోదయ” అనునది. ఆమెరికా బాప్టిస్టు 

మిషనువారు 1846 సం.లో ఈ పుతిక (ప్రచురణ ఒరంభించారు. ఈ మిషనరీలున్నూ, 

ఆనందరామ్ పూకన వేసిన కృషివఃన 1రి7కి నం. నాటికి అస్సామీస్ భాషకు తిరిగి అధికార 

గౌరవం లంభిచింది సాహిత్యరంగంలో నవచై తన్యం రేకెత్తదానికి దారి ఏర్పడింది. 

ఆధునిక అస్సామీస్ భాషను (పమాణీకరించేందుకు వ్యాకరణాలు, సిఘంటువులు 
తయారుచేసి, వ్యంగ్యర చనలద్వారా సమాజంలోని లోవాలను తొలగించడానికి పూనుకుని 

అమోఘమన సేవచెసిన వ్యక్తిగా హేమచర్శదబరువా పేరు మొదట స్మరించుకోవాలి ఆయన 

[వాసిన బాహిరెరంగ్ -చంగ్ భీతరె కోవా భటూరి (1861) అనే నవలికవంటి వ్యంగ్యాత్మక 

వ్యానము, కనియా కీర్తన అనే నాటిక చెప్పుకోదగినవి. ఆధునిక యుగంలో మొదటి చరిత్ర 
గంథము, టీవిత చరిత [వాసినవాడు గుణాభిరామ్ బరువా. అను పాసలేని ఛందంలో తొలి 

కావ్యం |వాసినవారు.రమాకాంత చౌధురి. భోలానాథదాస్ (౪ భిమన్యువధ 1875. సీతాహర 

ణం 1888). 

అయితే ఆధునిక అస్సామీస్ సాహిత్యంలో మేరుసమానవ్య క్రిగా నిలిచే సాహితీ 

వేత్త లక్షీనాథ బెజ్బరవా (1968 సం.లో శతజయంతి జరిగింది). 1889 లో ఆయన 

తన సహచరులై న చంద్రకుమార్ అగర్వాలా, హేమచం్మద గోస్వామి తోడ్పాటుతో 'జోనకి' 
అనే మాసపక్రిక స్థాపించాడు. హేమచంద్ర బరువా రూపొందించిన శైలిని మరింత పరి 

పుష్టంచేసి, ఆధునిక అస్సామీన్ భాషను అనేక సాహితీ ప్రక్రియలకు తగిన మాధ్యమంగా 

రూ పుదిద్దాడు, సాంఘిక, రాజకీయ, సారస్వత ఆకేప కావ్యరచనలలో హౌమచం|దబరువా 

పభావం బెజ్ ఐరువామీద స్పుటంగా కనబడుతుంది. ఆయన కథలు, నవలలు, నాటకాలలో 

ముఖ్యంగా చెప్పుకొనవలసిన విషయమేమంటే వాటిలో కనబడే పాలన్నీ సానికమైన 

అస్సామీసు ముద కలిగిఉండటం. 19వ శతాబ్ది తొలి సంవత్సరాల ఇంగ్లీషు క్ త్వంలోని 

'రొమాంటిసిజమ్' పరిమళాలు బెజ్ బరువా, గోస్వామి, ఆగర్యాలా మొదలై నవారు అస్సా 

మీస్ సాహిత్యంలో (ప్రవేశ పెట్టారు. ఆత్మాశయమూ, లౌకికమూ ఆయిన కవిత్వం అస్వా 

మీస్ భాషలో రానారంభించింది. తర్వాత తర్వాత దేశ్యప్రాచీన చర్మితప[శోధనలలో మునిగి 
పోయినా, గోస్వామి అస్సామీస్ భాషలో తొలిసారిగా చక్కని 'సానెట్ "లు వాళాడు. అగ 

ర్వాలా ఉదాత్త ఆదర్శ వాదంవై పు మొగాడు. కమలాకాంత భట్టాచార్య గాఢ మైన దేశభ క్తినీ, 

బుద్ధినై శిత్యమునూ పోత్సహించే కవిత్వం [వాశాడు. ఈయన పద్యరచనలో సున్ని తమూ, 

సరళ మైనధార లోపించినా, గద్యరచన మాతం శ క్రిమంతంగా ఉంటుంది. మరొక |పముఖ 

కవియైన పద్మనాథగుహా(య్ బరువా చారితక విశేషాలను నాటకాలుగా, నవలలుగా (వాయ 

డంలో దిట్టఅనిపించుకున్నాడు. ఈ కవి వరేణ్యుడు సుందరసుకుమార పద్యనిర్మాణంలో 

నేర్పరి; ఆత్మీయమైన ఇతి వృత్తాన్ని పరాశ్రయమైన ఉపాఖ్యానంగా (లీల) చ్చితించడంలో 
ప్రతిభాశాలి. తన శేషజీవితాన్ని ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక ఇతివృతాల పై రచనలకే వినియోగిం 

చిన గాఢశీలి. ఇతని గద్య శైలి విశిష్టమయినది. ఆత్మప్రజ్ఞ నెరిగిన గద్యరచయితలుగా 
గణుతికెక్కిన వారితో లంటోదర బరా, సత్యనాథ బరా చెప్పుకోదగ్గవారు. సత్యనాథ బరా 

బేకన్ ఆంగ్రవ్యాసాల పద్ధతిలో కొన్ని రచనలు చేశాడు. రజనీకాంత వార్జోలోయ్ స్కాట్ను, 
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బంకిం చందుని అనుకరిస్తూ చారి తక, కల్పనాత్మక నవలల (వా థా డుం హితేశ ర బడ్ 

బరువా కథాకవిత్వంలో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నాడు. దుగ్గశ్వరళర్య కవిత్వంలో సరళ 

సుందరమైన స్థానీయ పలుకుబడి ఎక్కువ. 

“జోనకి' మాసపత్రిక ఆదర్మాలే 20వ శతాబ్దం రచయితలకు కూడా కర దీపిక 

లయ్యాయి. బెజ్ బరువా నిర్వహించిన “బాహి' మాసప తిక (1909-1945) కొత రచయిత 

లను సాహిత్యరంగంలో (పవేః పెట్టి, వారిని తీర్చిదిద్దడానికి దోహదంచేసిన పధాన సాధ 

నాలలో ఒకటయింది. రఘునాధ చౌధురి (వాసిన విహంగమ కవిత్వంతో [(పకృతితత్వము 

ఆపూర్యకళాపతిభతో గానం చేయబడింది. ఆంటికాగిరి రాయ్చౌధురి కవిత అలౌకిక పేమ, 

జీవితముయొక్క. నిష్షుక చైతన్యము, గాఢవై విధ్యంకల దేశభక్తి భావములతో నిండి ంటుంది, 

జతిం దనాథ దువరా దేశదేశాల సాహిత్యాలలోని కవిత్వసౌందర్యాలను (గపాంచి, విషాద 

గీతాలూ, వచనగీతికలూ (ఇవి రష్యన్ రచయిత తుర్దినెఫ్ కై లిని పోలిఉంటాయి.) ఆసా 

మీస్ భాషలో నవ్యసుందరంగా సృష్టించాడు. ఈతని ఉమర్ తీర్థ అనేకావ్యం ఉమర్ ఖయ్యామ్ 

మీన స్వీయ వ్యాఖ్యాపరంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా, మిలనార్ సుర్ ఆశే రచన హాఫిజ్ 

కృతికి అనుసరణగా ఉంటుంది. సూర్యకుమార్ భూయా(, రత్నాకాంత జడకాకొటి, లతే 

నాథపూకన్, కై అధర రాజభఖోవా, నళినీ బాలాదేవి వాసిన గీతాలు ౩ లీవిన్యాసంలోనూ, 

గుణ సంవదలోనూ లక్షణ వైశిష్ట్యం కలవి, ఈ శతాబ్దపు నతియ దశకంలో ఉత్తమ శేణి 

కవులు ఉద్భవించారు. వారిలో దింబేశ్వరనెడిగ్ వినందచం ద బరువా, అతుల్ చంద హజా 

రిక, దై వచం[ద తాలూక్దార్ మొడలై నవారున్నారు. తృతీయ దశకంలో దేవకాంత బరు 

వాను ఉత్తమకవిగా చెప్పుకౌనవచ్చు. ఆధనికరీతి కవితను ఆ వాహనముచేసి, నూతన (చేరే 

పకళ క్తినీ, గనేషణాశీలతనూ, భావపుష్టినీ |పేమకవిత్వంలో _ ఉద్దీపింపచేసిన వాడీతడు. 
ఇతనివలెనే గబేశచం'ద గొగొయ్ ఆనే మరోకవి తన |పేమగితాలలో నైైశిత్యమూ, విషా 

దమూ (పస్సుటీకరించాడు. ఈతరానికి చెందిన ! పముఖ కవులలో చందధళ బరువా, పద్మా 

ధశ చలిహా, సీలమణ హూకన్, దండివాథ కలిటా, ఉమేక్ చం|దచౌ ధుని, క మలేశ్యరచ లిహో, 

(పసన్న లాల్ చౌధురి, ఆనంద చం|దబరువా మొదలై న వారిని పేర్కొనవలసి ఉన్నది. 

నాటకరచనలో అతుల్ చంద హజారికా విసారంగా కృషిచేశాడు. ఆయితే జ్యోతి 

(వసాడ్ ఆగర్వాలా రచించిన పౌరాణిక నాటకం సొనితకు(వరి, చార్మితకనాటకం కార(గర్ 

లిగిరి, నిర్మాజకౌశలంలోనూ, కళాక్షొన్నత్యంలోనూ ఉత్తమ తరగతికి చెందినవి. మి తదేవ 

మహంత, ఇర్యదేళ్వర బడఠాకూర్, నరలచం[ద భూయా. (పసన్నలాల్ చౌధురి మొదలై న 
వారు అస్సాములోని జౌత్సాహిక నాటకాసమాజాలకు తగిన చక్కని నాటకాలు ఆంద జేస్తూ 

ఉన్నాత, నవలాసాహిత్యం చెప్పుకొనదగ్గంత సంపన్నం కాకపోయినా, దండినాథ కలిటా, 

దై వచం[ద తాలూక్ దార్హు కొంత దోహదం చేశారు. 

పోతే, కథానికా రచన విషయంలో ఈ కాలం ఎంతో ఫలపదమెంది. శరత్ 

చంద గోస్వామి ఈ సాహిత్య వ్యకియకి సదా ఆంకితమైన రచయిత. 1980 సం. పాంతాల 

సమర్థులైన కథారచయితలెందరో వచ్చారు. మహిచం[ద వారా, హలిరామ్ డేకా వ్యంగ్య? 
చమత్కార వూర్ణమైన కథలు (వ్రాశారు, “బేనా బరువా". రమాదాన్, మునీన్ బడక టకి* 
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కృష్ణా భూయా( నగేం|దనారాయణ చౌధురి, తె9లోక్యనాధ గోస్వామి కధకులుగా (ప 

ద్ధులు. ౬త్న్మీనాథశర్మ కథల్జా, రచయిత నికిత దృక్పృథమూ, సుసంపన్న మైన అభివ్య 

కరణా కనబడతాయి. అబ్దుల్ మలిక్ అసంఖ్యాకంగా వాసే వ కథల్లో సరళ మెన్ భాషా 

శై లిద్వారా బీడఒనంపట్ట చితవైన సానుభూతి ప్రదర్శిస్తాడు; రచయితగా తనకొక స్థానం 
పొందుతాడు. 

bom os 

లక్ష్మేనాథ బెజ్ బరువా సాహిత్యవ్యాసాల తర్వాత 'చితసేన్ జఖరియా' వినో 

దాత్మక వ్యాసాలొచ్చాయి. తరుణరామ్ ఫూకన్ [వాసిన వేటకు నంబఎధించిన కథన వ్యాసా 

లలో సాహిత్యధార ఉన్నది. సూర్యకుమార భూయా/ సోనారామ్ చౌధురి, ఆనరిద చంద 

అగర్వాలా అనేక చార్మితక వ్యాసాలు వివిధ పతికలలో [వాశారు బనికొంత కొకొటి పాచీన, 

ఆధునిక అస్సామీస్ సాహిత్యాన్ని వర్తమాన విమర్శకరీతిలో పరామర్శించాడు. విరించి 
కుమార్ బరువా, తీర్ధనాథ శర్మ, హేమబరువా, మహౌళ్వర నెడిగ్ మొదలైన యువరచ 

యితలు ఈ శతాబ్దపు తృతీయ దశకం, చతుర్శ్భదశకపు తొలిభాగంలో సాహిత్య విమర్శనా 

రంగంలో కృషిచేయ నారంభించారు. 

1940 సం. నాటికి వర్తమాన సాహిత్యరీతులను (పతిఘటించే విమర్శనాత్మక 
మైన నూతన తరం దృగ్గోచరమైంది. కథానికా రచనలో మన స్తత్వ శాస్త్రపభావం ప్రవే 
శించనాఠంభించింది. పెక్కురు కవులు అవలంబించకపోయినా, వచన పద్యాలు రచన ధారా 

ళంగా కనబడసాగింది. కొత్తగా వచ్చిన ఈ విమర్శనాత్మక ధోరణి అక్షీనాథ బెజ్బరువా 
“కొత” జీవిత చరిత రచనా [ప్రయోగంగా వెల్లడి అయింది. 

రెండవ [ప్రపంచ యుద్ధం ఆరంభం కావగంతో అస్సాము జనజీవితం ఒకవిధంగా 

అ స్తవ స్రమయంది; అస్సామీస్ భాషలో సాహిత్యస్మష్టికి అంతరాయం కలిగింది. |పచు 
రణలు సన్న గెల్రినవి. ప(తికలు [పచురింపబడుతూనే ఉన్నా, వాటి సంఖ్య దిగజారిపోయింది, 

పు సకొలూ, పతికలూ తిరిగి (పచురింపబోయేసరికి, గతకాలపు ఆదర్మాలనుంచి పూర్తిగా 

తెగతెంపులు చేసుకున్న ట్రై అయింది, సన్న సన్నగా వెలువడే సాహిత్య పవాహంమీద ఇరుగు 

పొఠుగు సావి త్యాల పరస్వర వై రుధ్యథోరణుల [పభావం గోచరమముంది ఈ మార్చు 

పద్యరచనలో సుస్పవ్షమయింది. ధారాళమైన [ప్రయోగాలు సాగికవి; వీటిలో కొంత _పశంన 
నీయమైన కృషికూడా ఉన్న ది. ఇటు రవీందనాథ టాగూరు, జీవనానంద లగాయతు అటు 

_ఫెంచి (పకృతి వాదలు, జపానీయ కవిశ్వచింతనవరకు వివిధ భావాలవల్ల ఉ తేజితులై 
యువకన్చలెందరో సాహిత్యసృవ్టి కొనసాగించారు. వారిలో- అమూల్య బరువా, నవకాంత 

బరువా, హేమ్ బరువా, హరి ఐడకాకొటి, మహేంద బరా,నీలమణి ఫూకన్, బీరేందకుమార్ 

భట్టాచార్య, కేశవ మహంత, నిర్మల! పభా బార్గొలోయ్, అమలేందు గుహ, బీరేశ్వర్ బరువా, 
హోమేన్ బడగుహాయ్, భవన్ బరువా, హీరేన్దతా మొదలై నవారున్నారు. నవలా రచన 

స్వల్పమే అయినా స్థిరంగా ముందంజవేసింది. బీనా బరువా (వాసీన జీవేర్ బాఓట్, రసనా 

బరువా రచించిన సూయిల్ ఫతర్ కహితాయ్, రాధికా మోహన్ గోస్వామి (వాసిన చాక్ 

నయా, నవకాంత బరువా వ్రాసిన కపిలి-పరియ సాధు, |ప్రపుల్లద త్త గోప్యామి రచించిన 
కేధాపతర్ కప్పని, జోగేశ్ దాస్ రచించిన జావర్ అరూన్దై, అబ్దుల్ మలిక్ (వాసన ఛబీఘర్ 
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సూరజ్ ముఖీర్ న్యష్న, ఆధార శిల, హే లేళ్ డేకా _ాసిన మాట్కార్ , భారఘర్,పద్యా బడక టకి 

రచించిన మనేర్ దపన్, బీరేందకుదూర్ భట్టాచార్య రచించిన ఆయా రియంగం, అస్సామీన్ 

నవలా సాహిత్యంలో చెప్ప్తుకొనదగ రచనలు. మహమ్మదు పియర్ మొదలైన రచయితలు 

ఎన్నో నవలికలు |పచురించారు. _పేమనారాయణదతా అపరా ధపరికోధక నవలా రచనలో 

స్వీయ మెన ఒకశై లి 6 లవరచుకున్నాడు. కథాగి కారచనకి ఇప్పటికీ (పాముఖ్యం ఉన్నది. 

(కితం తరానికి చెందిన ఆబ్బుల్ మళిక్ , దీనానాథశర్మ ఇప్పటికి తమ రచనలు (పచురిస్తూనె 

ఉన్నారు కాని ఈ శతాబ్దపు తృతీయ దశకం నాటి (ప్రముఖ కథారచయితలు ఇప్పుడు 

ఆరుదుగా |వాసున్నారు. యువరచయితలనేకులు ముందుకు వచ్చారు; నూతన జీవ శ దృక్ప 

థం నవ్యమైన భాన (వకటనాళ క్రి, నిశ౭మూ తరచు క్లిష్టమూ-అయినశైలి కథానికరచన 

లోనికి తెచ్చారు. ఈ |ప్రకియకి నూతనత్వం సంతరించిన వారిలో జోగేశ్దాన్, వీరేంద 

కమార్ భట్టాచార్య. హోమేన్ బడగుహాయ్, సౌరథ్ చలిహా, రోహిణికుమార్ కొకొటి 

చందపసాద్ మైకియా, మహీమ్ బొరా, నిరాద్ చౌధురి, భబేన్ మైకియా, లశ్మ్మీనందన్ 

బొరా మొదలై నవారున్నారు. వీరి రచనలలో జీవితగాఢత్వ సందర్శనమేకాక, శైలీ 

వెశిష్ట్యముకూ డా ద్యోతకవ వుతుంది. స్వీయము[ దకల సాహిత్య వ్యాసరచన యువరచయి 

తలనెందరినో ఆకర్షించింది. హేమ చందోబరువా, తిలక్ హజారికా, హేమ చంద్రశర్మ 

భ(_దా బొరా మొదలై న రచయితలు వారి వ్యాసాలను. పు సకరూపంలో పచురించారుకూడా 

లలిత్ బొరా, కిగణ చం!|డశర్మ స్థానిక పతికలలో తరచు వ్యాసాలు |వాస్తున్నారు. 

అస్సాములో ఇప్పటికీ వృ తినాటక సమాజాలు లేవు. కొని యువకులలో నాటక 

రచనపట్ల ఆపూర్వమైన ఉత్సాహం కనబడుతుంది. కాని, నాటకరచనలో హార్షించదగిన 

(పగతి మాతం కనబడడం లేదు. పాతకాలంనాటి పౌరాణిక నాటకాలు మరుగునపడాలనే 

వాదం ఒక వెపున ఉన్నది. మరొకపక్క, భారత జాతీయ ఉద్యషంనాటి (పత్యేక వాదం 

సీరసిస్తూన్నా చార్మితక నాటకరచన వృద్ధిచెందే సూచనలు కనబడుతున్నాయి. మొగలుల 

నెదిర్చి నిలిచిన గౌవోటీ వీరుడు లచిత్పూకన్, 1857 వథమ స్వాతంత్య సంగా)మం నాటి 

వీరుడు మణీరామ్ దివాన్, మణిపూర్లో |వబిటిషుపాలనను _పతిఘటించిన పీకుడు టికేలఅద౦ 

జిత్, 1942 సం.లో పా౦ణాలొడ్డిన వీరుడు కుశల్కోవర్ మొదలైన వారి ఇతివృతాలు 

ఇప్పటికీ నాటకళచయి. తలను ఆకర్షిస్తూనే ఉన్నాయి. సాంఘిక ఇతివృత్తాలు. ఏకాంకికలు 

ఇప్పుడు విస్తారంగా వస్తున్నాయి. (పతిభాన్వితుడై న నాటక రచయిత ఇంకా పుట్టలేదు; 

ఆయినా, జొత్సాహిక నాటక సమాతాలకోసం నిత్యమూ నాటకాలు వాయబడుతూనే 

ఉన్నాయి. నేటి నాటక రచయితలు - సత్యప్రసాద్ ఇరువా, గిరీశ్ చౌధురి, ఆసిక్ చౌధురి. 

కారదా బార్జాలోయ్. సురేంద౦నాథ సైకియా, దుర్గేశ్వర బడఠాకూర్, అరుణ శర్మ, బీనా 
బరువా వాసిన ఎజెలార్ నట్ రేడియోలో చక్కగా వచ్చింది. రంగస్థలంమీద (పదర్శించ 

లేదుగాని, ఈ నాటకం పంద ర్శనకు వీలుగానే ఉతటుంది. 

సాహిత్య విమర్శనం ఇప్పటికీ నిస్సత్తువగానే ఉన్నది. విమర్శకులు విమర్శించ 

డానికి సాహసం చూపడం లేదు. ఆయినా, ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న కొందరు ఈ ఏభా 

గంలో కృషిచేస్తూ. వివిధ సాహిత్యశాఖలలో తను సమాలోచనలను ప౦చురిస్తూనే ఉన్నారు- 
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వారిలో, విరించి కుమార్ జరువా, హేమ్ బరువా, తై 9లోక్యనాథ గోస్వామి, మ హేశ్వర 

నెఉగ్, ప౦పఫుల్లద త్ర గోస్వామి, సత్యేంద 9నాథ శర్మ, ఉ పేంద9నాథ గోస్వామి, భావనా 

నంద దతా మొదలైన వారున్నారు, అతులచంద 9 బరువా చిక్కని సాహిత్య పరిచయ 

వ్యాసాలు పీచురించాడు. విశ్వవిద్యాలయాధ్యాపకులు- తమ ఇష్టం ప౦9కారం కాకపో యినా- 

మధ్యయుగంనాటి అస్సామీస్ సాహిత్య సమాధులను (తవ్వితీసి, ఆ రచనబకు సంస్కరణ 

పతులు తయారుచేస్తున్నారు. జీవితచరిత9, యా తావర్ణన సాహిత్య [పకియలుగా అంత 

ఆకర్షణీయం కాలేదు. మహేశ్వర నెజిగ్ వ్రాసిన ఢీ శ్రీ శంకరదేవ సాక్యాధారాలతో 

వా9సిన పథమ బీవితచరి త. బేణుధర శర్మ వా9సిన మణిరామ్ దివాన్ గతాన్ని మరొక 

సారి మననం చేసుకునే జాతీయో తేజానికి సాక్ష్యం. ఈ రెండు గంథాలు రండవ [పపంచ 

యుద్ధం తర్వాతనే (ప్రచురించ బడ్డాయి. సూర్యకుమాఠ భూయా( (ాసిన హరిహర అటా 

అనే కుహనా సన్యాసి గాథ వస్తువులో, శైలీలో స్వచ్చమైన రచన. తమ యూరోపు యా[కా 

విశేషాలను గూర్చి బిరించి కుమార్ బరువా, (పవుల్లద త్ర గోస్వామి, ఆమలేందు గుహ 

మొదలై నవారు (వాకారు; తమ అనుభ వాలను మనకు అందజేశారు. ఆరిచ క్క_గా వాభిసిన 

తన ఆమెరికా, రష్యా, ఇజే)ల్ మొదలై న దేశాల యా[తావివరజల్లో "'సౌమ్ బరువా కవితా 

కల్పనల సుగంధాన్ని మనకందిసాడు 

నేటి అస్స్బాము రాష్ట్రంలోని సాహిత (వాతావరణం సచేతనంగా, శ క్రియుతంగా, 

విశ్యాస పూర్ణంగా ఉన్నది. సంఖ్యావిసారం లేకపోయినా గుణవై శిష్ట్యతను వెల్లడిస్తూ; భారత 

దేశంలోని ఏ ఇతర |పాంతీయఖభాషలోని సాహిత్య సృష్షితోనై నా పోల్చదగినదవుతున్నది. 
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తుంగ్ ఖుంగియా? బురంబి 

తుంగ్ఖుంగియా వంశచర్శిత అజ్జాతక వి 

( 

అజాయ 
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భదరీ 

కథాని లక్ష్మీనాథ బెజ్ బరువా 

|పియతమార్ చి 

(పియురాలి లేఖ హేమచంద గోస్వామి 

గోలవ్ 

గులాబి రఘునాథ చౌధురి 

విశ్వభవన 
విశ్వవాటకము దుర్లేశ్యర శర్మ 

ఆకీతక్ నెయాబా పవాడి 

గతాన్ని మరువవద్దు జితీందనాథ దువరా 

సృష్టి వటని 

సృష్షి ఎది సూర్యకుమార్ భూయా. 

జాగ్ జాగ్ జాగ్ 

జాగృతి ఆంబికాగిరి రాయ్చౌధురి 

దుటి మానుహ్ 

ఇద్దరు మనుషులు రత్నాకాంత బడకాకొొటి 

పరమతృష్ట నిసీబా లాదేవి 

ఆమిదువార్ ముకలికరొ 

మేము ద్వారము తెరుస్తాము దేవకాంత బరుశా 
కారెంగ్ర్ లిగిరి 

అంతఃపుర పరిచారిక జ్యోతి పసాద్ ఆగర్వాలా 
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శంకరదేవ 

ఉద్దవక నంబుద్ధి (కీరన ఘోష నుండి) 

అంతట ఉద్దవుని ఉద్దేశించి కృష్ణు డిలా అన్నాడు: 

కర్మ బంధాలనుండి విముక్త కోరి యత్నించువాడు- 

తొలు దొలుత వైష్టవ సాంగత్యము నర్థించును 

భకుల నుండి నా లీలలనే ఆలకించును - 

అనుడినము నామ సంకీర నము కావించును 

(శద్ధతో నా రూపము ధ్యానించును. 

నృత్య గీజాదులతోడనా నా మహిమ కీరి ంచువాడు 

వెరువ పనిలేస, ధ్యేయము చేరుకొనగలడు 
రీ ఉద్ధవా, [పేమ తత్వమెట్టిదో వినుము, 

సిశ్చల మతితో సదా ఆచరింపుము. 

హరిని నేను సర్వభూతాలలోను ఉందును సుమా 

విష్వ్రంశగా సర్వుల భావింపు మదిలోన 

ఇతడు [బాహ్మణుడు, ఆతడు ఛండాలుడనచు 

ఈయన దొర వేరొకడు దొంగ యనుచు 

భేద భావము చూపని వాడు 

దుష్టుల శిష్ణుల నేకరీత్రి (గహించువాడు 

వాడె సుమి పండితుడు, సర్వజ్ఞుడు. 

సకలజనుల విష్ణువుగా ఎంచువాడు 

మన్నించువాడు 

ఈర్ష్యా ద్వేషముల [తంచుకొనగలవాడు, 

పదుగురు నవ్విపోగల పిరికితనమెమి. 

“నే నుతముడను వా డధము”డను భావమేమి 

కుక్టలు నక్కలకు కూడా నీవంటి ఆత్మకఅదని తెలియ వేమి 

సర్వ జీవుఆకు సాష్టాంగ ప్రమాణాల నిడ వెనుకాడెద కేమి? 

సర్య|పాణులలో వష్టువుశు దర్శించువరకు 

మనోవాక్కాయ కర్మలను 

సీ భావము మన్నింపదగును. 

విష్ణుమూర్తిని విశ్వమంతటను దర్శించువాడు 

మరణమునకు ముందే ముక్తుడౌను, 

“అత్మ వత్సర్వ భూతాని' ఆను మార్గము 

సకల మార్గములలోనె ఉత్తమము, 

ఈ ధర్మమున సుంతయైన వమ్ముకాదు 

పూర సత్యమును నే (పవచించు కారణమున, 
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తెలియరాదు ఈ ధర్మము గర్విష్టుళకు దాంభికులకు 

బోధింపదగును మందలించిన వెనుక వైష్టవులకు 

శ్రీలు, హూదులై న నన్నారాధించు నెల్లరకు 

బోధిపదగును నా ధర్మము. 

_పేమభావమున ఈ జ్ఞానము నరయువారు 

పునీతులగుదురు, కానజ్యో కిని దర్శింతురు. 

హెచ్చరికలు వింటివి నావలన 

నీ క్రైళము, మాయాపంకిలము తొాలగినదో? 

(బహ్మోది దేవతలు, హరుడు హలాయురుడు 

నా [పియసతి శ్రీమహాలక్ష్మి 

నీవు దర్శించు ఈ సుందర దేహముననే వసింతురు. 

ఉద్ధవుని మించిన మి(తులు లేరు నాకు- 

నీవు నాకు అత్యంత పియడవు సుమ్ము 
భక్తులె నా ఆత్మ, మరి వారి ఆత్మను నేను, 

నన్ను గూర్చిన భావము తక్క అన్యములేదు నాభ కునికి 

భక్తునిగూర్చిన చింత తక్క ఆన్యములేదు నాకు వినుము. 

శంకరదేవ 

శరణు జొచ్చితిని 

చరణము లంటి కాశ్చమునుచు 

దీనుడై వేడితిని. 

విషయ వాంఛా సర్పదష్టమె 

నశింపనున్నది నా ఆత్మ, 

ఈ సమస్త జగమందలి సర్వము క్షణ భంగురము 

సిరులు బంధువులు జీవితము నాశనమగును. 

కుమరులు కుటుంబాలు అనిశ్చిత ములు 

ఎవరిని విశ్వసింపగలను? 

మనను చంచలము, నిలకడలేదు 

తామరాకుపె నీటి బొట్టువలె, 

నీ కరుణలో అఎక్సిత మన్నదిలేదు 

సీ పాదచ్చాయలో వెళపన్నది రాదు. 

శంకర నుతుడవు హృషీ కేశుడవు 

నా మానసమందు వసించునాడవు 



అవ్యక్త ఈశ్వర 

సంసార సాగరమును తరింపచేయవే (ప్రభూ, 

పరమ దయాళు కరుణామూర్తి వి 

సత్యము సన్మార్గము దర్శింపచేయవే |వభూ. 

నీవే హృదయము ధ్యేయము 
నీవే సుమ ధర్మ సఖుడవు 

శంకరునిమొర లాలకించి 

దుఃఖసాగరము దాటింపవే |పభూ: 

మాధవదేవ 

అవ్యక్త ఈశ్వర (నామ ఘోష నుండి) 

ఆ పరమ భాగవతునికి ఆకారమే లేదు, 

ఎలా ఆరాధిసావు? 

రూపమేలేని పరమాత్మను 
ఎలా ధ్యానిస్తావు? 

రామనామ జపము చేసుకో 

మనోమాలిన్యము కడిగివేసుకో. 
+ + 

నా హృద యగతికి 

సీవే దర్శకుడవు, పరమాత్మవు. 

సీ పొదాల [కింద రక్షణ నిచ్చి 

నాపై దయ చూపించు 

ఈ మాయతెరను ఛేదించు 
నా ఆత్మను నడిపించు సారధివి నీవు 
దీనుడను నీ దాసుడను నేను. 

నీ సేవకై దారి కోరితిని నేను, 
నా వంటి పావులు లేరు 

ఈ మూడు లోకాల 

సీ వంటి పుణ్యమూరి, లేడు 

ఎందెందు వెదకినా, 

దయచూపు నాపైన 

గోవిందస్వామీ, 

ఎన్ని పాపాలు చేసాను 

రా|తులు పగళ్లు 

ఈ మాయలోకంలో పడి 

నన్ను కరుణించు క్షమించు 
9 



130 

నీ దాసుడను నేను 

జగన్నాథ విభో. 

సత్ వర్తనమంటే ఏమిటో నాకు తెలును 

అనుసరించడానికి అలాపోదు మనసు 

సీచప్య (బకుకు నుంచి ఎందుకో దూరంకాలేను 

నాలో వసించి నడిపింయ నీ ఆజ్ఞ మీకలేను. 

నిన్ను పూజించే విధం నాకు తెలియదు 
నిన్ను పసన్నం చేసుకొనే పద్ధతి నేనెరుగను 
నిన్ను ఆరాధించడమెలాగో ఏమీ తెలియదు 

[పభూ నాకు తెరు చూపించువు నీ పాదాల చెంతవాలాను. 

మాధవ దేవ 

దుర్యార దుస్పంగ (నామ ఘోష నుండి) 

హరీ హరీ యని స్తుతింతునయ్యా 

దుస్సాంగత్యము దుష్టవాంఛలను అంధకార మున 

ఆజ్ఞానములో పడిఉన్నానయ్యా ఆనాదిగా. 

నీ పదసేవలు మహదానందము 

సేవలు మానిన చింతలు వంతలు 

జననం జననం మాయాజాలం 

హరీ హరీ యని స్తుతింతునయ్యా, 

నీవే కృష్ణా నా పరమాత్మవు 
నారాయణుడవు పర మేశ్యరుడవు 

సీ పదసన్నిధి శరణు వేడితిని 

హరీ హరీ యని స్తుతింతునయ్యా 

మాయాజాలము తొలగించవయా! 

అనంత జన్మల అనేక బాధలు 

అనేక జన్మల అనంత క్లేశం 

పార|దోలు పరమాత్మవు సీవు 

పదముల చెంతను మననీయవయా, 

మానవ జన్మను మరిమరి పొందుచు-నీ 

మహిమ తెలియకనే (బతికితినయ్యా 

సీ దాసుడనై _మోల నిలిచితిని 
కరుణచేసి నా సేవలందుమయ్యా 

సేవలంది నీ కరుణ చూపుమయ్యా 



ఎడగీత 

ముకుందస్వామీ మాధవమూరిీ, 
సీ దాసుడ నేనయ్యా. 

నూధవన దేవ 

రామగోసాయి (బడగీత) 

రామా సీకిదే నామొర- 

నా హృదయ కమలంలో నీవు వికసీంచాలి 

మాయ తొలగించి భక్షి పెంచాలి 

సీ పాదకమలాల మధువును నేను [గోలాలి 

సీ పాదము లెక్క డుంటాయో-రామా 

నా శిరమూ అక్కడే ఉరిటుంది. 

రామా ఇదే నీ దానుని మాట. 

మాధవడేవ 

భాయో భాయి (బడగీత) 

జీవితం గడివిపోయే వరకూ జా[గత భాయీ 
గోవిందదేవుడు నీకో వరమిసాడు 

జీవితం వట్టిది; యౌవనం వట్టిది. 
ఆంతా మాయ- దెన్నీ లక్ష పెట్టకు. 

కేశాలను దూరంగా విసిరేయ్ 

కోరికలను తుంచి పార వేయ్ 

మనసును హరికి చేరువ చేయ్ 

మాధవుడు చెప్పిన మాట చెవినిపెట్టు 

హరి చరణాల మీదనే ఆశ పెట్టు 

మాధవచదేవ 

దయార్ ఠాకూర్ (బడగీత) 

హరీ కరుణాలవాలా! 

యదుకుల తిలకా రామా! 

ఈ దీనుడు నీ నామజపం చేస్తున్నాడు 

నారాయణా నన్ను దయచూడు-- 

నా చంచలచిత్తం నీ పాదాల చెంత నిలవాలి. 
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అజామీలుడు దుష్పుడు పాపీష్టి విప్రుడు 
నీపేరు తలచినంత మా తాన 

పాతకర్మల పాపాలన్నీ మాసిపోయాయి 

వై కుంఠంలో తావు దొరికింది 

ఈ వైనం (పపంచమంతా ఎరుగును. 

అంతకు కోట్లరెట్టు పాపాలు చేశాను 

కోటివేల [కూరాలు చేశాను 

సీ నామం ముందు మోకరిల్లుతున్నాను 

పతిత జనోద్ధారకుడవు నీవు 
కలియుగ భక, వత్సలుడవుసీవు 
జప తపాలు మం{[తతం తాలు కట్టిపెట్టి 

మా భకి,ని నీ పదాంకితం చేస్తే 

సీవు లభిస్తావని చెబుతున్నాయి గాథలు, 

అందుకే నారాయణా, హరీ 

ఈ మాధవుడు దీనుడు బుద్ధిహీనుడు 
సీ చరణాలంటి వేడుకుంటున్నాడు. 

శ్రీధర కండలి 

కాన్ భోవా (చెవి కొరుకుడుగాడు) 

పల్లవి ; కళ్లు మూసురా కోనాకన్న తండి 

కర్ణభో జనుడు చూడు వస్తున్నాడు 

పిల్లలందరి చెవులు కొరికి నమిలేకాడు 

మెల్లగా నినుచేర రాబోవుచున్నాడు. 

తల్లిమాటలు విన్న కన్నయ్య తండి 

తొందరగ చేరాడు తల్లి ఒడిలోన 

చిరునవ్వు లొలుకుతూ పలికె నీలాగ; 

“పేరు వినినయంత మేను కంపించునే 

నిద రానేరాదు రా|తియెంత యైన 

చెవులు కొరికి తినగ తిరిగేటి వ్యక్తి 

ఆకార మేమి, వాని రూప మేమి? 

తొందరగ చెప్పవే నాకన్న తల్లి 

పారిపోదును నేను వాని రాకకు మున్నె! 
అనాదిమూర్తిగా కర్తను విశ్వస్యష్టికి నేను 

చఛరాచరములుగ భాగించితిని నేను 
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విశ్వస్థితికి ఆత్మను, రత్షనునేను 

(బహ్మాది దేవతలు సృష్షి-చితిని నేను 

కొని నేనెరుగ నీ కర్ణభోజనుడెవరొ 

నేనెరుగ నేనెరుగ నెవరు సృష్టించిరో ! 

గరుడ వాహనమెక్కి వెకుంఠమున నుండి 

విశ్యమెల్ల వెతకిన విష్ణుమూర్తిని నేను 

స్వర్గము పాతాళము మహాత్ములు కాపురుషులు 

ఏదేదొ ఎవరవరొ తెలుసుకొంటిని 

కాని కర్ణభో జనుడెవరొ తెలియూదు. 

పాతాళమున నుండి వేదోద్ధరణముచేసి 

సర్వ సాగర తీరముల విహరించితిని 

మత్స్యరూపములోన-కాని 

కర్ణభో జనుడెవరొ కానరాలేదు 

(దశావతార ములూ వర్ణింపబడినవి) 

కృష్ణునిగా పుట్టితిని నీ ఇంట 

తనువు వణకిపోవును వానిపేరు విన్నంత 

కన్ను వింతకాగ కంపించి పోదును 

చెవులు కొరికి తినగ తిరిగేటి వ్యక్తి 

ఆకార మేమి, వాని రూపమేమమ్మ ?” 

చిన్ని కృష్ణయ్య పలికిన పలుకులు విని 

గడగడ వణకినది యశోద 

నోటమాట లేకపోయె 

తుట్టతువకు చిరునవ్వుతో పలికె; 

'వట్టిది నాయన, ఇదంతా అసత్యము' ఆఅ 

ముద్దాడి ముదమున పాలుకుడి పెను, 

శ్రీకృష్ణ లీలలు (శ్రీధర కండలి 

హరీ హరీ యని గానము చేసెను. 

ఆజ్ఞాతక వి 

తుంగ్ ఖుంగియా బురంబి 

(తుంగ్ ఖుంగియా రాజవంశ చరిత) 

వంగదేశం మీద దాడిచేయ తలపెట్టి స్వర్గదేవుడు బహాగ మాసములో సరాయ్ ఘాగ్స్ 

చేరాడు. పరీక్షిత్ మవోరాజు గార్తి కోట వెల్పుపల్ల శిబిరం వేకాడు, 
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ఆంతకు పూర్వం భాద మాసంలో ఢథాకావై దాడిచేసే విషయమై ఈ కింది 
వారితో రాజు చర్చలు జరిపాడు. లాయ్థేపెనా గుహాయ్ కొడుకు బడగుహా(య్, కువాయ్ 

గాయా( హూకన్ బడగుహాయ్, కెందుగు5ియా(డేకా బడపాతగహాయయ్, బరువాలు, పూకన్లు. 

ప్పీద్రిని ఉద్దేకీంచి రాజిలా అన్నాడు. 'ఢాకా-రంగగారా సరిహద్దుల మధ్యనున్న పాంతం మీద 

దండయాత జర పవలెనని నా తలంపు. మీ అభి:పాయమేమిటి?' కెందుగురియా( వంళానికి 
చెందిన బడపా, తగుహాయ్ రాజు తలంపును సమర్థ :చి ఇలా అన్నాడు: “రాజుగారి |పతిపా 
దన సబబుగా ఉన్నది. కరటియా హద్దుల లోని [పాంతాలు మశవి మన నిర్హక్ష్యం వల్లనే 

శతువు వాటిని సా(ధీనం చేసుకున్నాడు. శ|తువును పరిహరింది, ఈ రాజ్యపు (ప్రాచీన సరి 

హద్దును సంరక్షించే నిమితఎ ఆ పాంతాలను ఆధీనం చేసుకోడం రాజుగారి కర్తవ్యం. మనకు 

విస్తారమైన నావికా బలం ఉన్నది, నౌకాసేన ఉన్నది. .-వలసినంత యుద్ధసామ।గి ఉన్నది. 
రాజుగారు ఆజ్ఞ ఇస్తే, శ తువును అణచివేయవచ్చు. నాశనం చేయవచ్చు”. ఆంతట కువాంయు 

గాయా( వంశస్థుడెన ఫూకన్ బడగుహాయయ్ ఇలా అన్నాడు; రాజుగారి పతిపాదన సమర్థ 

సీయంగా ఉన్నది. బడపాతగుహా(య్ చెప్పినదీ సమర్థనీయమే, మన రాజుగారి పూర్వులు 

సాహసం, శౌర్యం కలవారై రంగమాటీ సరివాద్దులను దాటి కరటియా గంగలో తమ ఖడ్గాలను 
కడిగారు. అస్సాం సరిహద్దులను కరటియా డగ్గర ఏర్పాటు చేయడం వారికి అ ఫొకర్యముగా 

తోచినందున, మనసానదిని పశ్చిమ సరిహద్దుగాచేసి, గువా(హాటిీ (గౌహాటీ) దగ్గర సైనికస్థా 
వరం నెలకొల్పారు. జయధ్యుజ సింహుని పరిపాలన కలో భండారాలు, మనుషులూ కూడా 

ఎక్కువే. కాని “మరుభూపతి అనే పేరొచ్చింది ఆయనకి. ఆయుధాలు, ఆయుధసామ గి, 
వస్తువులు, సరఫరాలు ని సేజాలు. కాని రాజుగారి పరివారం చై తన్యశక్షికి సంకేతాలు. నిశ్చే 
తనమైన యుద్ధ యంత్రాంగానికి చై న్యం ఈయ గలిగినది వారే, అయినా, మన శకిని, మన 
పరికరాలనూ, మశ శ|తువ్ర శకి తో, సాధనాలతో తూచి చూసుకోవాలి. జయాపజయాలకు 

మనం సిద్ధం కావాలి. వీటి" గురి ంచిన మీదటనే మనం (పయత్నం ఆవంభించాలి. ఏది 

ఏమయినా రొజుగారి ఆజ్ఞ సర్వదా అనుసరఠర ణీయము.” 

అప్పుడు రాజు ఆ (గవావేశముతో, గుహాయ్ వంశ న స్టులు ఇచ్చే సలహాలు ఎపుడూ 
ఇలాగే ఉంటున్న వి." ఆని వారందరినీ పంవివేశాడు. ఆ తర్వాత, బరువా, పూకన్ వంశీయులు 

ఇలా ఆన్నారు:' రాజా గుహా(య్లను ఆలా ఉండనీయండి. తమరు ఆజ్ఞాపి సె ఢాకా సరిహద్దు 
వరకు ఉన్న | పాంతాన్ని ఎదుర్కొ6టాము.' అప్పుడు రాజు కోటద్యార [న నుంచి (బబహ్మపుతా 
నది వరకుగల మార్గాన్ని సరిచేసి, [ప్రజలకు సంతర్చణచేకాడు. దారికి ఇరువైపులా పజలు 

ఏర్పాటు చేసిన వినోదాలు చూడడానికిగాను ఒక భవంతి నిర్మించాడు. అక్కడ ఆసీనుడైన 

రాజును అందరూ 'దీరాయుష్మాన్ భవి అసి ఆశీర్వదించారు. అక్కడ ఉండగానే రాజుకు 

అన్వస్థత కలగడం వలన శిబిరానికి తిరిగి వచ్చాడు, ఆనాచకాాడు రాజు ఆనారోగ్యం ముదిరి 

పోయింది. అంతకుముందు, పక్కనున్న కొండను (తవ్వించి వేసినందువల్లనే రాజుగారికారు 

గ్మత కలిగిందని ఎవరో కలలో కనబడి చెప్పారు. ఆప్పుడు రాజు ఆ కొండను తిరి” నిర్మిం 
చాడు. కొండమీద చెట్లు పుట్టలు తిరిగి ఏర్పాటుచేశాడు. దానధర్మాలెన్నో చేశాడు. కాని రాజు 
ఆరోగ్యం మాతం కుదుట పడలేదు. 
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జబ్బు చేసిన ఎనిమిదవనాడు 1686 వ సంవత్సరం కృష్ణపక్ష విదియా ఆదివారం 

నాడు సూర్యూస్తమయానికి మరొక్క (పహర ఉన్నదనగా, పద్దెనిమి జెళ్ళ ఆరునెలలు రాచకీకం 

చేసిన తర్వాత రుదసింహ మహారాజు మరణించాడు. 

చందకుమార అగర్వాల 

(పకృతి 

పూలు విరిసి పరీమళమ్ముల (పేమ రురులు 

కురిపించినవి 

వాడి రాలిపోయినవి 

మధుప మొకటి పూదేనెల జు[రినది 

మదమున విచ్చలవిడి విహరించినది 

విహరించి విహరించి 

హృద్దీతికలు పాడి తనదారి పోయినది 

ఎవరెచ్చటికి పోయిరో తెలియదు 

ఆనవాళ్లు లేవు స్మృతులు కరగిపోయె 

ఈ (ప్రకృతి మా్యతమపే నిలిచిపోయి. 

ఆవేయ 

హా విధీ, ఏమిది * 

నా |బతుకుగింజలను క టికిరాల నడుమ 

నలిపి నలిపి పొడిచేసి తివి 

సరిలే, ఇచి నీలీల _ చూదువుగాని 

ఆ పొడిని నా కన్నీళ్లతో కలిపి 

రొట్టెలు చేతును 

ఆశలను బంతులుగా కూర్తును 

చేలో పంటకు కంకులే లేని - 

కందమూల ఫలములెన దొరకని - 

వేయి హృదయాలకు ఊరట కల్లును వానివల్ల 

హా విధీ. ఏమిది? 

నా సుందర జీవితమును 

వీకాకుల చితి మంటలలో కాల్చి 

బూడిద చేసితివి 

సరిలే ఇది నీలీల - ఇటుచ్లూడ్చు 
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నా లతా కుంజమున 

మృదు పల్లవముల శాఖలు పెరిగినవి 

పూలు పతాలెర్నో అందముగ అమరినవి. 

ఈ కటికి కాలపు మళ్ళ మొక్కలు తప్ప 

అన్యమే మెరుగని 

వేయి హృదయాలిచట సేద దీర్చుకొనును 

వాని ఎడారి (బతుకులు చిగిర్చి తీరును, 

లక్ష్మీనాథ బెట్ బరువా 

భదరీ (చిన్న కథ) 

(అస్సాం గామీణ టీవిత దృశ్యము) 

శిశరాం అప్పుడే పొలంనుంచి తిరిగివచ్చాడు. నాగలిని పెరట్టో ఉంచి తొందరగా 

స్నానంచేసి అంగవస్తా9న్ని మార్చుకుని, సరాసరి వంటింటిలోనికి వెళ్ళాడు. ఆతని భార్య 

భదరీ మధ్యాహ్న భోజనానికి వంట చేస్తోంది. అన్నం ఇంకా వండలేదనీ, కూర ఇంకా 

తయారు కాలేదనీ చూసి శిశురాంకి కోపం వచ్చింది. ఆకు కూరలింకా తరగనేలేదు; అరటాకు 

మధ్య క త్రిపీట చచ్చిపడివున్న నెమలిలాఉంది. పక్కనే పడివున్న చేప, వంటి నిండా 

బూడిద పూసుకుని చిలుం (తాగడంతో మత్తెక్కిన సన్యాసిలా ఉంది. మరొక (పక, పొగ 

వల్హకళ్ణ్లుమూతలు పడిపోయిన భదరీ పొయ్యిరాజేస్తున్న ది. 

భోజనమింకా తయారు కాలేదని శిశురాం చిందులు [తొక్కుతున్నాడు. ఉదయం 

నుంచీ ఆతని మనసు చీకాకుగానే ఉంది. అనేకానేక కారణాలవల్ల ఆతని ఆ గహం పెరిగి 

పోయింది. నిన్నటి రోజున కృష్ణ ఏకాదశీ కనుక దోషమని నాగలి పట్టనే”దు. నేడు గిత్తలు 

చాలా చీకాకు కలిగించాయి. ఉదయాన్నే పొరుగింటి బహువాతో సరిహద్దురాళ్ళ గురించి 

పేచీ పెట్టుకున్నాడు, తగాదా ముడిరిపోయేదే కాని బహువా రానున్న పగూడం గమనించి 

చల్లగా జారుకున్నాడు. కోపమంతా ఇల్హాలిమీద తీళ్పుకొనడ మనేది సామెళేకాదు, పూర్తిగా 

సత్యం. ఆదివరకొక సారి బహువా వల్లనే బుుర వేడెక్కి పోయి, గిత్తలకు వేళకి మేత 

వేయలేదనే కారణంమీద శిళురాం భార్యను చితుకకొట్టడంద్వారా తన కోపాన్ని తీర్చు 
కున్నాడు, 

భదరీ భూదేవి వంటిది. భర్త ఆ|గహావెశాలను పల్టెత్తుమాట అనకుండా సహిం 

చింది. నిజానికి-నిద, ఆకలి ఎలాంటివో వివాహిత ద్రీకీ దెబ్బలు, ఛీతార్కాలు అటువంటి వే 

నని ఆమె నమ్మకం. కాని దేనికైనా ఒక పరిమితి ఉన్నది. సహనానికి మారుపేరైన భూదేవి 
కూడా ఒకొక్క_ప్పుడు ఆగహిస్తుంది. భూకంపం సంభవిస్తుంది. పరిస్థితులు భరింపరాని 

విగా తయారైనప్పుడు భదరీ కూడా ఎదురు తిరిగితే అసవాజమవుతుందా ? 

భదరీ పొగతో వేగిపోయింది. శిశురాం ఆమెవంక కసిగా చూసి, ఆవేశంతో ఆరి 

చాడు, “ఇంత పొద్దెక్కినా వంట ఎందుకు చెయ్య లేదే ఫలానివారి కూతురా +” ఆతని కళ్ళు, 

ముఖం కోపంతో జ్లేవురించాయి. 
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పొగలోంచి తల వెనుకకు తివి భదరీ ఇలా అన్నది : “నా కాళ్ళూ చేతులూ 

పొయ్యిలో సెట్టి వంట చేయనా ? ఇంట్లో ఓక) ఎండుపుల్ణయినా లేదు. తడిపుల్తలు ట్రాన్ 

ఊది [పాణం కడగంటుతూంది. ఏమీ చూడకుండా ఆలా విరచుకుపడడం బాగున్నదా a 

ఆమె కనురెప్పలు చెమటతో బరువెక్కాయి. 

"ఏమిటి అన్నావూ, ముండా !” అని శికరాం కఠం చించుకున్నాడు. ఆవేశంతో 
భదరీవంక ఒక అడుగువేసి, [క్రిందనున్న కత్తిపీట తీసి దానితో ఆమె వీపువ ఒక్క వేటు 
వేశాడు. మరొక దెబ్బతీసే లోపున భదరీ ఆర్తనాదం విసి శిశురాం తమ్ముడు కినాగాం 
ఒక్క అంగన వచ్చి, అన్నను పట్టుకొని బయటకు లాగివేళాడ. పాపం భదరీ నెతురు 

మడుగులో స్ప హతప్పి పడిపోయింది. తర్వాత జఅమెను ఆస్ప్యతికీ తీసుకు వెళ్ళారు. - 

మూడవనాడు భదరీకి తెలివి వచ్చింది. కళ్ళు తెరచి, ఎవరికోసమో అనుటు “క 

ఆంకా కలయజూసింది. చేరువగా వచ్చిన నర్స్ను చూసి, భదరీ నీరసంగా “వీరీ అయన “9 

ఆని అడిగింది. 

“ఎవరు కావలెనమ్మా ?” 

“మా బాబు తండి.” 

ఆ దుష్టుడా ? జెల్టొ ఉన్నాడు.” 

“వారి నికడికి రప్పించరూ ?” భదరీ జాలిగా అడిగింది. 

“ఎలా ఠాగలడూ ? అయినా ఇప్పుడు ఆతన్ని గురించి ఆలోచించకూడదు నువు”. 

సీ ఆరోగ్యం మరింత పాడవుతుంది.” 

నర్స్ మాటలు వింటూ ఉండగానే భదరీ కళ్లు మూత పడ్డాయి. కొద్ది క్షణాలలో 

ఆమెకు తెలివి తప్పింది. విషయం తెలుసుకున్న డాక్టరు, శిశురాంను తీసుకురాకపోతే రోగి 

పరిస్థితి విషమీంచవచ్చునని (గహించాడు. తిరిగి తెలివివచ్చెసరికి భదరీ తన భర్తను చూడ 
డానికి వీలుగా శిశువాంను రప్పించే ఏర్పాటు చేశాడు. 

మర్నాటి ఉదయం భదరీకి స్పృహ వచ్చేసరికి, శిశురాం ఆమె తల నిమురుతూ 

పకన కూర్చున్నాడు, భర్తను చూసేసరికి ఆమెకు ఏదో బరువు తీసినట్టయిం ది- మెల్లగా 

నవ్వి, “ఎలా ఉన్నారు ? భోజనం నరిగా చేస్తున్నారా గ అంది. “వంట చేసుకోడం మీకు 

కవ్షమే. ఇంకెంత, మరో రెండు రోజులలో నాకు నయం ఆవుతుంది. నన్ను ఇంటికి తీసుకు 

వెళ్ళే ఏర్పాటు చేయండి. మీకు యిబ్బంది ఉండదు” అంది. శివాం కళ్ళనుండి అశువులు 

రెండు ధారలు కట్టాయి. 

డాక్టరును చూసి భదరీ యిలా అంది : “బాబూ, ఆయన ఏ పాపం ఎరుగరు. 

వట్టి అమాయకులు. ఆయన్ను ఏమీ చేయకండి. నేనే క త్రిపీటమీద పడి గాయం చేసుకు 

న్నాను” అని వెక్కి వెక్కి. ఏడ్చింది. అంతా ని స్తబ్బులయారు. శిశురాం తన దుఃభాన్ని 

అణుచుకోలేక పోయాడు. పసివానిలా ఏడ్చాడు. 

“అది నిజంకాదు బాబూ, నేనే క త్తిపీటతో ఆమెని కొట్టాను. నాకు శిక్ష విధించండి. 

నేను పాపిని వాజ్జి బాబూ, కట్లుకన్న భార్యని కత్తితో పొడిచిన దుష్పుణ్జి”” అని తొందర 
బల ణ ట - . 

శొందరగా, జాలిగా అన్నాడు శిశురాం. 
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కొద్ది వారాలలో భదరీ గాయం నయమయింది, ఆమెను ఆస్పషతి నుంచి 

వేశారు శిశురాం ఏ పాపమూ ఎరగడని భదరీ శత విధాల చెప్పడానికి (పయళి 

నేరం రుజువె, ఆతనికి మూడు నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. శిశురాం తన పాపాని! 

శ్చి తం అనుభవించేందుకు న వ్వుతూ వెళ్ళాడు జ లుకి. 

భ ర జీవితంలో వచ్చిన ఈ మచ్చకి తనే కారకురాలనని భదరీ తన 

నిందించుకుంది. తన్ను తాను నిందించుకొన్నట్టుగా మరెవ్వరూ ఆమెను నిందించ లేక పే 

హేమచం[ద గోస్వామి 

(వీయలతమార్ బిఠి (దీయరాలి లేఖ 

(ఆస్సాం భాషలో తొలి (పేమ గీతం ) 

సుందర ఉరోజాలపై ఆచ్చాదనం తొలగించి 

పకృతి నేపధ్య గృహాన్ని దోచివేళాను 

ని. ఈ అసంగత పాృాతలపె చితించిన 

అమృతం మరెక్కడా కనబడలేదు. 

కవుల నికుంజంలో కవితాకుసుమాలు వికసిసాయి 

ఇలలో, వసంత వీచికలలో తేలిపోతాయి 

కాని ఆ రచనలలోని కవిత 

లేఖలో సొంపు దిద్దుకున్న 

గీతాల పరిమళంలా ఎన్నడూ వాసించలేదు. 

పూవులు పూసాయి, వాడి రాలిపోతాయి 

పచ్చికలు ఎండిపోతాయి, చిగురాకులు వేగిపోతాయి 

ఎన్ని దినములైన వాడని పూవు పోలిక, 

సీ లేఖ ఎంత మనోహరమో వానికే మెరుక 

ఎన్నిమారులు వాసన చూసి ముద్దిడిన 

మనసు తీఠదు 

ఆశా తారకలు నా హృదిలో వెలుగునట్టు | 

రఘునాథ చౌదరి 

గ౧గొాలవ్ (బులాఖి) 

ఓ సుందర పుష్పమా 

ఎవరి స్పర్శ వలన నీవు వికసిసావు ? 

పచ్చని ఆకుల తెరల మాటునుంచి 

ఎవరిపై చిరునవ్వు లొలికిస్తావు ? 

| పేమ మధుపొనమున మైమరచి 

కోకిలాంగనలు విలాస శాపదమ్లల్తె నర్తించు 

ఏ నందనోద్యాన మునకు 



గోలప్ 

వింత కోభలు సంతరిసావు ? 

మంజుల మనోహర సురభిళ వశమై 

స్వాష్నికావస్థ పొందు శారద రాతిని 

_పెమోన్మత్తుడౌ శశాంకమూ రి 

దాహము తీర్చెదవు నీ స్పర్శ వలన, 

ఎడారి తోటలో నీవు వికసిందిననాడు 

రెక్క_లొచ్చి సీ సౌరభము నలుదిశల వ్యాపించును 

ఆకాశము నంటు ఎడారి వృక్షావళులు 

స సౌందర్యం మాధురిని మనసార (గోలును. 

ఆ దేశపు పూదోటల రాణివై చెలగితివి 

సుకుమార భావాల కవుల వెలయించితివి 

ఈ దేశ రసిక జన మానసము దోచితివి 

హృదయ జలధులలోన |పళ యాలు రెపితివి. 

ఈ సకలవిశ్వమును చెలువమున సింపితివి 

ఈ సకల హృదయాల ( పేమలను నింపితివి 
రాణి వాసపు ప్రల పసిమి బుగఅపైన 

మెలైన జలతారు నిగనిగల కూర్చితి వి 

(పేమలకు పాణమిడు పాదుషా ఎదలోన 

పరువపు మహలులే నిర్మింపజేసితివి, 

మధురస్మతులనింప మహనీయకావ్యాలు 

హృదయభారము తీరదయనీయ కావ్యాలు 

ఎన్నీ ఎన్నెన్ని వెలయించినారు కవులు 

అన్ని నీవలెనె సుకుమార భావనంకేతాలు 

నా హృదిని హరియించు వరరాజ క్కసుమమా 

ఈ ఎడద గుబాళించ సదా వికసింపుమా ! 

దు రేశ్వర శర్మ 

విశ్వభవన  (విళ్వనాటకము) 
ఈ జీవితమంతా నర్తిస్తూనే ఉన్నాము 

కాని. తెలియదు ఎవరి సంగీతానికో_ 

ఈ జీవితమంతా పాడుతూనే ఉన్నాము 

కాని తెలియదు ఎవరి పాటలో 

న ర్రించే మబ్టిబొమ్మ లం మనం 

కాని తెలియదు ఎవరు ఆడిస్తున్నా రో- 

ఎవరి మురళినో ఊదుతున్నాం మనం 
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కాని చూడలేదు ఎవరు ఊడిస్తున్నారో 

ఎవరి కిరినో గానం చెస్తున్నాం మనం 

కాదు.మరచిపోయి మన్ని గురించి మనమే వాడుకొంటున్నాము 

ఎవరి పనితోనో ఎప్పుడూ గడుస్తూనే ఉంది 

ఒక్క క్షణమైనా తీరిక ఉండదు. 

మనకి ఆనేక పాతలు ఈ విశ్వనాటకంలో 

ఆభినయంలో |పతిభావంతులం మనం 

నవ్వుతూ, ఏడుస్తూ, ఆడుతూ, పాడుతూ 

ఏ ష్మాతను ఎంతబాగా నటించవచ్చునో 
మనకు బాగా తెలుసు. 

జతీందనాథ దువరా 

అతీతక్ నయబా పహడి (గతాన్ని మడవ వద్దు) 

మితమా ఇదేనా తుదికోరిక 

గతాన్ని మరువవద్దు 

ఈ భూమిమీద నా జీవిత కర్తవ్యం 

ముగిసిన తర్వాత వెళ్లిపోతాను నేను 

గతాన్ని మాత్రం మరువవద్దు 

పాత రోజులనాటి కరిగిన కలలు 

జీవితాన్ని వెన్నాడతాయి తీయగా బాధగా 

కన్నుమెరసి నంతలో కడచిన | పేమలు 

కలలుగా అలలుగా పతిబింబిత మవుతాయి. 

“సెలవు” చెప్పనై నాలేవు వణికే పెదవులు 

రెండు కన్నులవెంట బాష్పధారలు 

చివరి వీడ్కలిది చెప్పక తప్పదు 

ముసిరె దఃఖమేఘాలు జీవితాకాశమున 

కనరాదు ఒక చిన్న వెలుగ న. 

గమన మతి మందము దీన యా; తికునికి 
కనరాదు చిన్నివెలుగ్లై న మార్గమున 

పెనుచీకటి దారి కానగరాదు 

దారిలో స్మృతుల సమాధులు 

ఎన్నెన్ని (పేమ చిత్రాలు కరిగిపోయినవి 
ఈ స్మృతుల శ్మశాన స్థలిని | 

ఇటు దుఃఖము మరొకనంక హర ము 

పాటలుగా ఫినిపింప 

అస్సామీ! 



సృష్ట పటని 

ఎదలో ఆశ నిరాశలు ముసురుకొనగ; 
దీన యాతికుని గమన మతి మందము 

తెల్లని తెరచాప కట్టిన నావికుడు 

నా మార్గము గమనించును 

నావలోనే నడు గుపెట్టినతో డనె 

నడిపించును (పవాహము వెంబడి 

సాగిపోవును నావ సాగిపోవునుసుమ్మ, 

విను అనంతసాగరం ఆల్బంతదూరాన ఘోషిసోంది 

ఉవ్వెత్తుగా తరంగంలా లేచే 

మృత్యువు ఆఖరి పరిష్వంగం ఆనవాళ్లు మిగల్బదు 

(పేమ తృణీకారానికి, జనుల నిర్దక్ష్యానికి 
సుఖదుఃఖాలకు 

హార్దికంగా సగౌరవంగా నమస్కరిస్తూ 

నావ ఎక్కుతాను 

నావ ఎక్కి వెళ్లిపోతాను, 

సాయం సంధ్యలోని ఒకచిన్న తారక 

చివరిసారి ఆదరంతో పిలుసోంది 

పకృతి ఒడిలో ఇక నా ఆటలు ముగిశాయి 

అదిగో చివరిసారి పిలుపు 

పడవ ఎక్కుతున్నాను నేను 

గతాన్ని మరువవద్దు నువ్వు! 

నూర్యకుమార్ భూయాం 
సృష్టి-పటని (నృద్షి అది) 

ఆ విలయమునాడు |పభూ 

నీవు భయంకర వీణను చేతబట్టితివి 

సూర్యచం[ దులు _సట్బులెరి 

విను వీధిలో నెడో వికల సంరంభము.- 

సీవు భయంకర వీణను చేతబూనిననాడు. 

నూతనాకాశము కోరి 

పరిధి తప్పి చరించినాడు చందుడు 

అంతరిక్షము మెడలోని వెలుగు పూమాల 

కళ తప్పి వెలవెలా పోయినది- 
నీవు భయంకర వీణను చేతబట్టిననాడు 
మేఘావృతమైనది ఆకాశము 

ఉ(గ జలవాహినియైనది సమ స్తసృష్టి 
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అటే ఎగిరి మోగినది నీ భయంకర వీణ 

ఆ చీకటిలో పుట్టినవి వేయివేల తారకలు 

అ పక యమునుండి పుట్టిన3 పుష్పాలంకృత ధరణి 

వావలన చిగురించినది మరల 

గానకళ స్తరములు నేర్చినది కొత్తగ 

ఉరముపై రాలినవి నవసృష్టి వీవాలు 

వు భయ:కర వీణను (మోగింప ఆపివేసిననాడు. 

అంవికాగిరిరాయ్ చౌధురి 

జాగ్ జాగ్ జాగ్ (శాగ్య్భ త్ 

లేవండి లేవండి హిందువులు ముస్టిములు 

భరతాంది సంతతి చేవండి లేవండి 

జఓియన్ వాలాణదాగు స్వ్యాతం|త శంకాలు 

(భాతృర కధార ఆరుణిమలతోడ 

రిక్రివాహము కోరు రాక్షనుల మూక 

ఇనుప పాదాల దిగువ నలిగేటి నరులు 
లేవండి లేవండి త్రీ పురుషులందరూ 

శృంఖలాలు, భాధలు శ్లేశాల। కింద 
దితుకు బరువై న వృద్ధులు యువకులార 

లేవండి లేవండి 

విలాసముం ఎనోఎంచు జనులార 
లెవంిడి లేవండి 

రెండు శతాబ్దాల ధూళి (కింద 

జాతీయ గౌరవం మరుగున పడింది. 
వేదాలలో, గీతలో, కొరాను లోని 
4 తేజకరమెన వాణి 

(ప్రపంచాన్ని జయించే శక్తి నిస్తుంది, 
ఫీష్ములు బుద్దులవంటి వారు 

సత్యాన్వేషణ చేయరండి 
లేవండీ లేవండి 

సక్యాగవాము ఆత్మ త్యాగము 

జాతి గౌరవము ఆయుధాలుగా 

అజేయశకులుగా వాడండి 
లేవండి లేవండి, 



హిందూ ముస్తిల సోదరులెల్లరు 

_పేమభావమున ఒక్కటి కావలె 
జలియన్ వాలా బాగు ఆదర్శముగ 

భారతమాతకు సేవ చేయ వలె, 

రత్నకాంత బడకాకోటి 

దుటి మానుహ్ (ఇర్దడ మనువులు) 

ఏ ఇంటిలోనైన ఇద్దరే మనగలరు 

ఇద్దరే మనుషులు 

ఒకతఈ కలలవెనుక ఆడును 

వేరోకడు రోగముతో వేగును 

ఓక డు చుక్కలవంక చూసి ఆనందించును 

పూల గంధాలు జు రుకొనును 

వేరొకడు పుడమి పొత్తిళ్లలో పడి ఏశ్చును 
జన్మ బంధాలతో కాగును 

ఒకడు ఆకసమునందు తేలియాడును 

పసివానివలె విహరించును 

వేరొకడు కర్మలతో జందియగును 

వేదనలతో రోదించును 

ఒకడు కొండలు గుహలలో వసించును 

నదులు సాగరాలలో తేలును 

వేరొకడు సంతృప్పుడై. తిరుగును 

దేనిని గహించక మగ్గును 

ఒకడు వివిధ కేషాలలో సంతసించును 

నిర్మాణ నాశనములలో వినోదించును 
వేరొకడు అన్ని స్థితులలో మరణ మనుభ వించును 

ఆన్ని యుగాలలో, వేళలలో మధనపడును. 

నళినీ బాలా దేవి 

రీ సుందర ధరి|తీ 

సీ వీనాటి దానవుకావు 

యుగ యుగాలనాటి శక్షివి 

నా కరగిన కలల వేదికవ్మ 

అనరిత శాంతి నిలయానివి. 

సీ ఒడిలో ఎన్ని జన్మలెత్తి తినో 

ఎన్నిమారులు న్మిష్కమించితినో 
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అనుభవించని కర్మలు అనుభ వించ డానికీ 

ఎన్నిమారులు తిరిగి జన్మించితినో, 

గతకాలపు గీతికలు విందును 

గలగల మను (ప్రవాహ సెకతమున- 

చెట్టలో దాగి కిచురాళ్లు రోదించు నప్పుడు 

దేహములేని ఆత్మ పాడినట్టగును, 

బంగరు బండిపై చిరునవ్వుతో డ 

ఉదయము తన ఆరుణారచలమును పరచును, 

రాతి చీకట్టను తొలగించి 

తూర్పు సీలిమిపైన 

బాలనూర్యుడు ఉదయించును. 

ఎగిరే పిట్టల బారులు విషాద గీతము పాడును 

వాటి పతిధ్యనులు దూరదూరాన వినబడును 

ఈ దేహవంజరంలోని ఏకాకి పత్ని 

అనంతము చేరుకో నాశపడును 

అజ్ఞాత పథములో పయన మాశవడును. 

చల్లని పభాత వాయువులు 

నా నొనటిని కడుగును 

నా కొక దివ్య సందేశమిచ్చును. 

మూసిన కన్నులు తెరచుకొనే ముందు 

కలల నిదలు తొణికి పోయేముందు 

రాతిఉదయాల మేళన వేళ 

గులాబి రంగుల 

గతయుగాల స్మృతులు మనసులో మనలును. 
చల్లని సాయం వీచికలలో విహరించునపుడు 

కేతకితో గొంతు కలిపిన 

కోకిల పాత పాటలలో 

పురాస్కృతులు కదలును. 

పచ్చని పొలాల ఒడిలో వి్రమించునపుడు 

(పకృతి ఉరముపై వలె 

నాభావ సాగరమున 

తరంగములు మిడిసి పడును, 

హానక్తేశముల అనంత మాల 

గతజన్మల తీరని బంధాల ముత్యాల పేరులు 

గళమున భారముగ వేలాడును. 

నేనేల వచ్చితిని ? వల మరలితిని ? 
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మరల మరల ఎందుకు వత్తు నిటకు ? 

ఈ అనంత విశ్యమున ఏమి సాధించగలను ? 
నే నెచట నివసించితిని ః 

ఏల ఈ [పవాహమున బడితిని ? 

గమ్య మెచటికి చేరగలను? 

నా కన్నియు దొరికినవని భావింతును 
ఆయిననేదో కొరత తోచును 

ఆత్మగత భావాలు సమకూర్చుజాలను 

ఏమి లోపమో మాటల చెప్పలేను. 

తీరని ఆశయాల ఆర్తి 

ఎవరు నింపిరీ ఆత్మలోన 

అనంత కాంతినిచ్చు (పేమామృత పరుసవేదిని 

కూర్చుకుండిన ఎట్టుండునో ? 

దూర దూరాలనుండి మనోహర శబ్దములు 

ఎవరు పలిశేరు, ఎవరు పిలిచేరు ? 

కాంతికి నోచుకోని (బతుకులకు 

కాంతి నతోషమయ ర్ఫురులు కాగ 

అకుభవమున తృప్తి సమకూడి నట్టయిన 

ఆశలు కోరికలే మిగులవు 

ఆత్మ అనంతము చేరగలిగిన 

జీవితము, మృత్యువు లేనేలేవు. 
ఈ తీరని సౌందర్య తృష్ణ 

ఈ మితిలేని కోరికలు 
ఏనాటికిని పోవు. 

అవధులులేని ఆనందము కొరకు 

అసీమిత సౌందర్యము కొరకు 

ఇది పరమ తృష 
ఇది తీరని దాహము 

'దేవకాంత బరువా 

అమి దువార్ ముకలి కరొ (మేయు ద్వారము తెథసాము) 

నా మేజామై నున్నది ఒక వర్ణ చితము 
నికొలాస్ రోరిచ్ చితించినది 

దాని శీది కేమి ? 
ఎ 9 "మేము ద్వారము తెరుస్తాము 

దేని ద్వారము ? తూర్పుదో, పశ్చిమానిదో ? 

లేక యముని దక్షిణ ద్వారమో ? 

10 



ఆ లోకము నుండి జీవుల నాహ్వానించు 

ఉ త్తరాపథము సింహ ద్వారమో * 

దేవకాంతుడను, కవిని నేను 

యౌవనపు మిట్టమధ్యాహ్నాన 

మార్గాయాసము తీర విశమింతును 

వ్యర్థ నిష్పల యాత గూర్చి కలలు కందును, 

విరామ గృహమున వినోద కోలాహలము 

విశమించుటకు స్థానమేది 2 

మూసిన ద్వారమువంక మూక పరుగు లిడును 

తెరచిన ద్వార మెక్కడ ? 

జీవిత లయావ ర్రనము 

నా హృదిని ఉన్మ తము చేయును 

ఈ మార్గము తప్ప ఆ శ్యమార్షము లేదు 

నాలోని సింహద్వారము చూడగల్లుదునా ? 

తాళము తనంత తా తెరచుకొని 

యువ హృదయాలను లోనికి చేరనిచ్చునా ? 

ఇంత కింత దూరము సాగి వచ్చితిని _ 

పెరూ దేశమున “ఇన్ కాల కూడి 

వెండి బంగారు పూసిన పల్లకీ నెకి_ తిని 

మెక్సికో దేశమున సుందరాంగుల కూడి 

ఆటలు పాటలు నరనముల 

యువకాశలకు ఆరతి పట్టితిని. 

నై నేవి నంది [పతిమల ముందు 

భూతాలు విలయ నృత్యము చేయ 

బాబిళోను తోటలలో వలె 

ఇచట కూడ అడుగు కలిపితిని. 

ఇన్నాన మందిర ద్యారముల చెంత 

ముకుళిత హసాలతో పేమ నర్ధ్థించు 

రాజకాంతలు, వనితా సమూహమును చూచితిని 

వారి (చేమలు స్వీకరించితిని, 

వకోజముల వంటి సెక తములు గల 

[కీటు ద్వీప రమణియకతను 

యువతీ యువకుల 

(కీడోత్సవములను ఆవిష్కరించితిని 

ఇంతకింత దూరము సాగివచ్చితిని 

తెరచిన మార్గము కానరాదు 

తస్సామీస్ 
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ద్వారము లన్నియు మూసియే ఉన్నపి 

నా మేజాపై గల వర్ణ చిత్రములోనె 

ద్వారము తెరచి యున్నది 

రోరిచ్ [(వాసిన చలనము లెని 

వర్ణ చిత మది! 

జ్యోతి (పసాద్ అగర్వాల 

రేవతి 

సుందర్ : 

రాజమాత: 

సుందర్ : 

వాపూరా ॥ 

సుందర్ : 

కారె(గర్ లిగిరి (అంతఃవుల వరిఛారికో) 

(మూడవ అంర్ం _ జూడగ ద్భ్రక్య్ళం) 

; రాజకుమారులకు వినతి - సేవాలీ తన ఇంటలేదు. 

ఎక్కడకు వెళ్లింది 2 

* నాకు తెలియదు |పభూ. 

(ఆమెను అపాదమ స్తశం పరికించి) తడబడుతూ మాట్లాడుతున్నావేం ? వణుకు 

తున్న టు 55000 (కొంచెం ఆలోచించి, ఏదో అనుమానించినట్టు) 'సీవాలీ కోటలో 
ర్తి 

: (వణికే కంఠంతో) నేనెరుగను _పభూ 
(ఆశ్చర్యంతో) ఏమిటీ, విచితంగా ఉందే, ఇలాటి నూట ఎన్నడూ వినకదు. 

(సుదర్శనుని వైపు తిరిగి) విన్నావా మ్మితమా? సేవాలీ కోటలో లేనట్టుంది: 
ఒక్కసారి ఎందుకు అదృశ్యం కావల్సి వచ్చిందని ? అర్థ మైంది నాకు. వినండి? 

బాపూరా, రేవతీ! సేవాలీ సంగతి తక్షణం తెలుసుకోవాలి. రాజమాతను అడగండి 

సేవాలీ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో. 

(రాజమాత (ప్రవేశం. నుందర్ ఆమెవై ఫు బెబ్బులిలా చూస్తాడు.) 

సేవాలీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? 
(తీవంగా) సేవాలీతో నీకేంపని? 

(మరీ తీవ్రంగా) చెప్పు సేవాలీ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో! (బాపూరాని, రేవతిని ఉద్దే 

కించి) ఎందుకు చెప్పరు మీరు?(బాపూఠా భుజాలు పట్టుకుని గుంజుతూ) ఎందుకు! 

ఎం-దు-కు? 

నాకు తెలియదు (ప్రభూ 

సీకు తెలియదు - నీకు తెలియదు--నీకూ తెలియదు! కోటలో అందరికి తెలుసు 

(పిచ్చివాడిలా) ఎవరు? ఎవరక్క్లడ | ఎవరక్కడ ! పిలు, అందరినీపిలు ! 

(బాపూరా పరుగెత్తుకుని వెడతాడు. నుందర్ కేకలువిని కోటలోని స9ివార మంతా 

ఆ(తంతో వచ్చి వరునలో నిలుచుంటారు. సుందర్ వారందరి వంకచూస్తూ) 

చ్చే వాలీ ఎక్కాడికి వెళ్ళింది? 

అందరూ ఏక కంఠంతో; మాకు తెలియదు. 

సుందర్ : (నొక్కి పలుకుతూ) మీకు తెలుసు, మీకు తెలును! మీకుతెలియాలి, లేకపోతే 

అందరికీ శిక్ష తప్పదు. నేను అమానుషంగా (ప్రవర్తించగలను. బాపూరొ 
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రా జమాత: 

సుందర్ : 

రాజమాత: 

సుందర్ 5 

రాజమాత; 

సుందర్ ; 

రాజమాత; 

సురిదర్ : 

రాజమాత; 

సుందర్ : 

అస్సామీస్ 

చావొడాంగ్ బరువాని తక్షణం వీలుచుకొనిరా! వెళు. (ఆవేశంతో ఊగిపోతాడు. 
సుదర్శన్కి నోట మాటరాదు. ) 

ఏమయింది నీకు! [పపంచంలో ఎవ్వరూ చేయరాని పనిచేశావు నువ్వు. శాస్ర్రవిధి 

గా వివాహమాడిన భార్యను మరొకనికి ఆప్పగించావు, మనవంశానికి మచ్చ తెచ్చి 

పెట్టావు నీ గౌరవా న్ని మంట కలుపుకున్నావు. బశగుహ[యుల గుండెల్లో ముళ్లు 

గుచ్చావు. ఈ కోటని నవ్వులపాలు చేశావు, నీతి నియమాలు, మంచిచెడ్డలు విడిచి 
పెట్టావు. ఆయినా సక్స సి గి స గు లేకుండా పోయింది. పాపిష్టివాడివి. ఇప్పుడు ఓ 

పరిచారిక వెంట పడుతున్నావు ? 

నేను చాలా మంచివాణ్ణిఅయాను. సేవాలీ ఎక్కడుంది చెప్పు? ఏంచేశావు సేవాలీని? 

నేను ఏమి అనుకునా న్నానో అకి చేసి ఉంటాను చంపడమో, ముక్కులు ముక్కలుగా 

నరికించడ మో !_ 

ఏం అనుకున్నానో అది చేసే ఉంటాను ఆంటే చెల్లదు! 

ఆది ఆంతే. నామాట విని తీరాలినువ్వు. 

నేను వినను, సేవాలీని ఎక్కడేనా దాచిఉంచితే పిలిపించు. తరిమి వేసి ఉంటే 

మళ్ళీ అహ్వానించు. దేశబహిష్కారం చేసి ఉంటే, ఆ ఆజ్ఞ రద్దుచెయ్యి. కాలో 

చెయ్యో తీయించివేస్తే, మళ్లీ వేయించి ఇక_డికి రప్పించు, (పాణమే తీయించి 

ఉంటే, మళీ పాణంపోసి నా దగ్గరకి పంపించు ! 

పంపించకపోతే ఏం చేసావు? 

ఏం చెస్తానా? ఏ కొద్దిగానో మిగిలిన నీ కీరి గౌరవం నా కాలికింద నలిపేస్తాను. 

ఏడు తరాలనుంచి వసున్న నియమాలు, సంప్రదాయాలు పిండిపిండి చేసాను. 

(చావొడాంగ్ బరువా (పవేళం- మోకాళ్లమీద నిలిచి నమస్కరిస్తాడు) చావొడాంగ్ 
బరువా, సేవాలీ అనే పరిచారిక కనబడ్డంలేదు. వేగుల్ని, భటుల్నీ నియోగించి 

ఆమెను వెతికించాలి. నగరంలోని (పతియిల్లూ వెతకాలి, ఆడవుల్లోని మూల 

మూలా వెతకాలి. కోటలోని వీరందర్నీ బందీచేసి, “సేవాలీ ఏమయిందో వారి 

నోజినించే తెలుసుకోవాలి. కోటంతా ఓకటయింది ఈ విషయంలో. నాకు తెలుసు! 
(సిక్చితంగా) సు=డర్, నువ్వు సెవాలీని కోటలోనికి తీసుకురాలేవు, 

నువ్వు ఆలా అంటే నేను ఆంతకన్న ఎక్కువే చెయ్యగలను. సేవాలీని నా దగ్గరకి 
రప్పించి తీరాలి. చావొడాంగ్ బరువా, ఇక్కడున్న వారంతా వెతకాలి. ఆమెను 

నాదగ్గరకి తేవాలి వెంటనే, వెంటనే! (రాజమాత వంకకు తరిగి) సేవాలీఏ కోట 

లోనికి స పరారేనూ! నా పూజసీయ మైన రాజమాత, నీ ఆజ్ఞను ఉల్పంఘిస్తాను. 

అవేకాదు, మీ నియమాలూ, సంప్రదాయాలూ, నా తాత తండ లనాటి ఆచా 

రాలూ, స శాాస్తాల ఆదేశాలూ అన్నిటినీ ఉల్పంఘిస్తాను. సేవాలీని కోటలోనికి 
తెసాను. ఆమెను- ఆమెను వివాహం చేసుకుంటాను (అందరూ విస్మయులవుతారు,, 

ఇంకా ఏం చేస్తానో చెప్పనా —-పరమ పూజనీయమైన రాజమతా, కోటలో అందరూ, 

రాజ్యంలో [పజలందఠూ ఆమెముందు మోకరిల్దేలా చేసాను. ఆమ పరిచారిక 

కాదు, రాణిని చేసాను! 



యూలం ; అశువాదోం : 

పొ. బియా-ఉల్ _.హసన్ ఫొ రూఫీ డా॥ ముకురాల రామారెడ్డి 
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ఛారితక సమీక్ష 

ఉర్దూ అనే తుర్కీ మాటకు పటాలం అని అర్థం. 19వ శతాబ్ది ఊఉ తరభాగం 

లోనే ఉరూ భాషకు ఒక _పత్యేకత ఏర్పడినట్లు తెలుస్తున్నది. ఇట్టన్నంతమాతాన ఈ భాష 

పుట్టుక మరీ ఇటీవలిదే అనుకోవడం పొసగదు. వాస్తవం చూడబోతే 11వ శతాబ్దినాటికే 
ఫార్సీ మాట్లాడే తండాలూ, సెనిక పటాలాలూ వాయవ్యసరిహద్దుల గుండా హిందూదేకానికి 

వచ్చి మొదట్లో నేటి పడమటి పంజాబులో ఆగి తర్వాత ఢిల్రీదాకా వా 

ఆనాటినుంచి ఓ కొ త్తభాష |[కమంగా రూ పొందబట్టింది. ఉర్దూల్ ని | 

ఇండో-ఆర్యన్ భాషల కుదురులోనివి. పెన పేర్కాన్న తఠిడాలూ, పటాలాలూఉన్న 

(ప్రాంతంలో కలగలుపుగా ఏర్పడ్డమాటలు ఒకవంక, ఫార్చీవ్యవహారం మరోవంక మి, శిత 

మవుతూ ఓ కొ త్తభాష రూపొందేపద్ధతి ఏర్పడ్డది. విజేతలై దిగిన శ హమ్మదీయుల ఫార్శిపై 

అరబ్సీము ద బాగా ఉండేదని ఇక్కడ గమనించవలసి ఉంది. 12వ శతాబ్ది ముగి సేనాటికి 

పొిందూదేశఆలో మహమ్మదీయుల పెత్తనం [పబలి, ఢిల్లీనగరం రాజకీయ, వ్యాపార కార్య 

కలాపాలకు కేందమెంది. నాటికి ఇంకా పొదుగుగుడ్డ దళలోఉన్న ఈ భాష ఢిల్లీ చుట్టుపట్ట 

వ్యవహారంలో ఉన్న మాండలికాలను బాగా ఆకళించుకొన్నది. 14వ శతాబ్టి పారంభంలో దక్క 

న్కు వ్యాపించిననాటికి దీనికింకా ఒక పరిణతరూపం ఏర్పడలేదు' నాటి మత బోధకులు 

దీన్ని తరుచువాడినట్టు, ఆడ్డాదిడ్డి సమాసాలతో, మొరటువాక్యాలతో ఇది పెరిగినట్టు దాఖలా 

లున్నవి" బిజాపూర్ పాలకులై న ఆదిల్ షాలూ, గోల్కాండపాలకల్లై న కతువ్షాలూ 

పోషించడంవల్లి ఇది దక్కన్ లో వ్యాపించిపద్య, గద్య కృతులతో వెలసింది" 17వ శతొబ్రి 

ముగిసేనాటికి దక్కన్ దేశమంతా మొగలాయీల ఆధీనంలోకి వచ్చిండి. 19వ శతాద్ది 

|పొరంభందాకా డిల్లీలో రాజకీయ, సాంసా్మాతిక రంగాలలో ఫార్సీ భాషే కొనపాగుతూ 

ఉన్నా దక్కన్ ఉర్తూలో వెలసిన సాహిత్యంకూడా అక్కడికి చేరుతూ ఉండేది. దక్కన్ 

ఉర్జూ ఢిల్రీకిచేరి ఊరుకోలేదు. అక్కడి కవుఅపై తనము[ద వేసింది. వాళ్ళుకూడా దాన్ని 

వాడకంలో ఉంచినారు. ఢిల్లీలో జరిగె ఉన్నత సాహిత్యవ్యాసంగాలకు ఈ భాష సమర్థవంవ 

మైంది కాకపోయినా 560 సం॥ తరబడిగా ఇది ఆక్కం_డే 'సెరుగుతూ. వచ్చింది. ఇక్కడ 

గమనించవలసింది మరోటి: ఆ యుగంలో ఉత్తర హిందూదేశం ఉర్దూలో వెలయించిన 

విశిష్టగంథాలు ఇవి అని తేల్చి చెప్పడానికి పీలులేకున్నా, సాధారణ పౌరులూ, మతే పెఠాలూ, 

బవార్జూ, దర్భారూ ఈ భాషను తమ నిత్యవ్యహారంలో ఉంచినట్టు సులభంగా కనుకా 



150 ఉర్తూ 

నాట 
5 వచ్చు. అట్లా ఉం౪డకుం క, 18ప శతాల్డి ఉ తరభాగంలో ఈ భాషను మాట్లాడి ఇందులోనే 

రచనలు సాగించిన కవులను ౩ నాటి పాలకుబుగ నీ, నవాబులుగ నీ, సాధారణ వజలుగాని ఆద 

రించి పోషించేవారే కావ. లబ్ది _పతిష్టతో ఇప్పటికీ నిలిది న్న 'ముషామువా' (కవి సమ్మే 

ళన) సంస్థ నెలకొనేదే కాదు. ఈ భాషమిది ఆపేక్ష ఎంతో దూరంపెరిగి “తజ్కిరాలు 

(కవులజీవిత విశేషాలు) గూడా ఇందులోనే రచించుకొనేదాకా పోయింది. అప్పట్లో ఈభాషను 

వేర్వేరు పేర్చతో పిలిచేవారు. దహల్వీ (ఖుర్స్రావ్ మ. 1825 డీ.శ.), హిందీ, హిందీ, 

రకా, దక్కన్, జబాన్ -ఎ- ఉర్హూ-ఎ, ము) ఆల్లా జబాన్ -ఎ-ఉర్దూ, ఉర్దూ. యూరోపియన్లు 

దీనికి మరో పేరు పెట్టి హిందూస్తానీ లేదా హిందూస్తాన్ భాష అనేవారు. 19వ ళతాబ్దిమొదటి 

పాదంనాటికి ఇది తన రూపుదిద్దుకొని చివరకు 1883లో పార్సీ స్థానంలో చేరి ఉత్తర 

హిందూదేశానికి న్యాయస్త్థానభాషగా, పరిపాలన భాషగా కాగలిగింది. 

మధకరియుగం 

(2) కవిత : దక్కనీ ఉర్దూ సాహిత్యం సాధారణంగా మార్మిక ధోరణిలో 

నడిచింది. స్థానిక కవితలు పరిగణనీయ మైనవి. ఉర్జూసాపాత్య పక్రియఅలో ముఖ్యమైన 

వనే గజిల్, మస్నవి, ఖసీదావంటివి రూపె త్తి దిట్టంగా పాదుకొన్నవి. తదుపరి బాగా విక 

సించినవి. తర్వాత వచ్చిన ఉత్రరహిందూస్థానీ కవులచేతిలో భాష మరి చిత్రికపట్టినట్లైంది. 

కారంగజేబు గతించిన తర్వాత, కీ.శ. 1707 నుంచి 185% దాకా ఊ త్రరహిందూస్తానాన్ని 

ఆంతా రాజకీయ, సాంఘీక కల్లోలాలు పీడకలలవలె కలవర పెట్టినవి. ఏ రంగంలో చూసినా 

పూర్వపరిస్థితు లన్నీ తల్టకిందులై పోయినవి. 15వ శతాబ్ది ఉ తరభాగంనాటి కవులరచనల్లో 

ఉన్న భావాలను చూస్తే, నిస్సహాయత, నిరాశ, పరాజ్ముఖభావము, వ్యాకులత వంటి ఆనాటి 

చి తవృత్తులతో అవి రంగరించుకొని ఉంటవి. ఆనాటి కవులలో దర్డ్ (మ. 1756) నొదా 

(మ. 1781), మీర్ హసన్ (మ, 1786), మీర్ (మ. 15610)-వీళ్ళు ముఖ్యులు. వాళ్ళ రచ 

నలనిండాఉన్న (వబోధాత్యక గుణాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ఢిల్లీలోనే కాకుండా 

ఫరూథఖాబాద్, తాండా, ఆజిమాబాడ్, పాట్నా, జొధ్వంటి బ స్త్రీలలో ఉద్దూకవులకు హపోషకు 

లైన [పభువులుండే రాఎపూర్తో సాహిత్య కేఇదాలు వెలసినవి ఢిల్లీ వాతావరణం ఇబ్బం 

దిగా తోచిన కవులంతా ఆయాస్థలాలకు చేరుకొన్నారు. లక్నోలో భాషను ప్ర మాణీకరించే 

పట్టుదల దృఢంగా ఏర్పడి నిజమైన కవితాసృష్టికి అవ తరచూ ఆడ్డంకిగా కనిపించిండి, 

మరియా (స్మృతికావ్య) (ప్యకియను సాధించడంతో ఆలోటు చాలావరకు భరీ అయింద, 

మీర్ ఆసీస్ (మ. 1874) రచించిన ఎలిజీలలో ముఖ్యంగా వీరగాథా లక్షణాలూ, విషాద 

కావ్యచ్భ్చాయలూ సులభంగా (గ్రహించవచ్చు. 

నజీర్ అక్సరాబాదీ (మ. 1880) పేరు ఇక్కడ (పత్యేకంగా పేర్కోదగ్గడి. 

అప్పటి కవితామార్గాలలో =లక్నోదిగానీ ఢిల్టీదిగానీ-ఏ ఒక్క_మార్గానికీ ఇతను కట్టుబడి ఉండ 

లేదు. యథేచ్భాగతిని ప్రదర్శించిన రౌతుగా ఇతజ్జి చూడటం సబబు. స్వచ్చంద మైన ఈతని 

కావ్యాలలో మామూలు మనిషి జీవిత రేఖలు గమనించ" చ్చు, మామూలు మనిషి, అతని. 

సంతోషాలూ, సతితాపాలూ; కోరికలూ, తీరికలూ; [పణయం, ఆకలీ; ఆర్థికమైన అవసరాలు 

మొదలైన వాటినిఉద్దేశించి ఈకవి ఒక పట్టుదలతో రచించినాడు, 

వృ త్రిరీత్యా ఈతను మామూలు ఉపాధ్యాయుడే అయినా ఆయామతవర్గాలకు 

సంబంధించిన ఉత్సవాలన్నింటిలోన్లూ పాల్గొని వాటిని గుర్తించి రచఛ్చించినాడు. ఉర్దూ కప్పి 



త్యంలో స్థానికవాతావరణచి తణ మహమ్మద్ ఖులీఖుతు బ్లా (మ, 1611) కాలంనుంచే గమ 

నించే వీలుంది. కాని, నజీర్ అక్కారాబొదీ కూర్చులోనే తగిన తొడుగులూ, దిరిసులూ అమ 

రినవని చెప్పుకోవడం నబబుగా ఉంటుంది. ఇతనిభాష సున్నితమూ, సుసంస్కృత మూ 

కాకున్నా అది బహుళ (పజలను ఆకర్షించగలిగిందనడంలో ఆనుమానమేమీలేదు. 

ఈ కాలంలో ఢిల్టీ పరిసరమంతా కవితా భాన్యమైపోయిందని కాదు. చివరకు 
1857 నాటికి పతనావస్థకు చేరకముందే ఆ (ప్రాంతం ఉర్జూఖాషలో మహాకవృఅనదగినవారిని 

కొందరిని సృష్టించింది. జౌథ్ (మ. 1854), మోమిన్ (మ. 1851), గాలిబ్ 
(మ. 1869) ఈ యుగానికి చెందినవారే. మనిషి సమస్యలను తాత్విక సంగతిలో దర్శించిన 

గాలిబ్ జొచితీ పరిజ్ఞానాన్ని, నై రాశ్యంలోనుండే | పత్యాశను, కళాత్మకమైన వైశద్యాన్ని 

అందించడంలో గణనీయుడై నాడు. 

(0) చచనరచన : దక్కన్లో వివిధ వచనరచనలు వెలువడినవి. అవన్నీ 

ఇంచుమించు మతపర మైనవే. ముల్లావారి రచించిన 'సవ్రాస్” (సౌందర్య, హృదయాల 

కథ) ఉర్టూలోని మహ త్తర మైన అన్యాపదేశకావ్య శై లికి మచ్చుగా ఇంకా నిలిచిఉంది. 18వ 

శతాబ్ది ముగిసేనాటికి ఈ ఖాష తన [పాముఖ్యాన్ని వెలుగురేకలవలె భాసింపజేస్తూ యూరోపి 

యనులను ఆకర్షించింది. దీని [పాముఖ్యాన్ని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకూడా తెలుసుకొన్నది. 

కలకతాలో ఫోర్ట్ విలియం కళాశాల నెలకొన్నది (1800), కంపెనీ ఉద్యోగులకు ఈ భాషను 

నేర్పే వీలయ్యేటట్టుగా సుపసిద్ధపండితులను నియమించి [గంథరచనలు చేయించినారు. ఫోర్ ట 

విలియం కళాశాలానియుకులై న రచయితలు చేసిన కృషి, ఆందించిన సేవలు గణనీయ 

మైనవై ఉర్దూలో వచనరచన వికసించడానికి తోడ్పడ్డవి. ఆ కళాశాల పిన్సిపాల్ డా.జాన్ 

గిల్ కై ఏష కోరిక వె మీరఠ్అమన్ రచించిన 'బాగ్-ఏ-బవిర్! (tale of the four 

Dervish, నల్లురు దర్విష్లక థ ) నానాటికీ సరళ భాషారచనకు ఒరవడి పెట్టింది. ఈ కథ 

లోని పాతలు రాజులూ రాణులూ, దేవకన్యకలూ. సంస్కృతికి సంబంధించినంత వర కూ 

ఇది హిందూదేశీయ మైన విలక్షణతను మనకు (ప్రత్యక్షం చేస్తుంది. గాలిద్ తన మిశులకూ, 

శిష్యులకూ (వ్రాసిన జాబులెన్నో సరళభాషలోనే రచితమైనవి. ఇవి సాంఘిక, చార్మితక, 

సాహిత్యపఠంగా ఉన్న సమస్యలను స్పృశిఅచినవి, ఈ నాటికీ ఆశుకరణకు వీలుకాకుండా 

నిలిచినశై లి ఇతనిది. 1840 (ప్రాంతాలలో ఢిల్లీ కశాళాల నెలకొల్పిన దేశభాషల తర్జుమాసంస్థ 

న్యాయశాస్త్రం, గణితశాస్త్రం, చరిత, _పకృతి శాస్తాలువంటి విషయాలపై గంథాలు పక 

టించింది. దీని వల్ల సువ్యవస్థిత మైన వ వచనరచన వికసించడానికి మార్గ మేర్చడ్డ ది. తదుపరి 

ఢిల్టీ కళాశాల విద్యార్థులుగాఉన్న సర్సయ్యద్ ఆహమ్మద్థాన్, హాలీ, ఆజాద్, నజీర్ అహ 

మ్మద్ తదితరులు ఉరూవచనరచనకు మార్గదర్శకులై నట్టు రుజువైంది. ఉర్దూ సాహిత్యంలో 

ఆధునిక యుగాన్ని తడవి చూ సేముందు. మధ్యయుగపు "జర్దూసాహిత్యానికంతా సంశేతంగా 

నిలిచిన ఆంశాలు “విస స్పష్టమైన మానవత్వం; మానవుని నై తికాభ్యున్నతి, మానవజాతి సమై 

క్యత” అని ఇక్కడ గుంర్రించవలసి ఉంది. 

ఉత్తర హిందూస్తానంలో బ్రిటిష్ పరిపాలన స్థిరపడి పెరిగి. రావడంతో పాటే 

ఉర్దూ సాహిత్యంలో ఆధునిక యుగం మొధలవుతుంది, సాళ్ళాత్య భావసరశి, ఇంగ్లీషు 
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నావొతఃం, ఆధునిక శాన్తా9లు _ వీదితో సంప పర్క్లం పెట్టుకొ న్న హిందూదేశ మేధావుల పై 

అవి తమ [పధావము దను వేసినవి. అంతే కాకుండా ఓక కొత్త వర్షం - మధ్య తరగతి = 

పెకి వస్తుండేది. కాలానుగుణ్య మైన సాంఘిక సంస్కరణ అవసరమని ఆ వర్గం భావించింది: 

సరొసయ్యద్తో పొటు ఆతని అనుచరులు హోలీ, నజీర్, అహమ్మద్, షిబ్దీ, తదితరులు కూడా 

పాళ్చాత్యభావ సరళిని బా సవచయం చేసినారు. హిందూ దేశస్థులకు కావలసినన పునరు 

జ్రీవనధోరణి ఆధునిక స్తై వా9లలో ఉన్నదని వారు విశ్వసించినారు. సామాజికపరమైన 

వరివ కన తీసుకొని రావడానికి నాహిత్యమ తగిన సాధనమని గ్రహించి ఆదే ఉద్ధేశంతో 

వా సాహితా న్ స సయోగుంచినార. నర్ a మతాన్ని గూర్చి, ఇస్తాంను "రించి 

a అహమ్మద్ (మ. 19 1) మత, సాంఘిక రంగాలలో సంస్కరణను 

| పేరేపించే దృక్పథాన్ని పసారిస్తూ, మధ్యతరగతి ముసల్మానులలోని సాంఘిక సంస్క 

రణలను ఆభివర్ణిస్తూ కొన్ని నవలలు రచించినాడు. షిబ్లీ (మ. 1914) కవిగా, విమర్శ 

కుడుగా (పసిద్ది 'పౌందడమే కాకుండా ఇస్తాం వీరుల జీవిత కథలు రచించి |పసిద్దుడెనాడు. 

హాలీ (1914) మహమ్మద్ హు సిన్ ఆజాద్ (1910) తో కలిసి ఆధునిక ఉర్దూ కవిత్వానికి 

పునాదులు వేసినాడు. వీరిద్దరూ గొప్ప రచయితలు. మునుపటి కాల్పనిక [ప్రణయ కవితను 

వరించిన ఆజాద్ (పత్యేకత పరిగణించ దగ్గది, కవియై అలవరచుకొన్న సున్నితమైన భావ 

నాత్మకత ఆతసిని ఒక ఆదర్శ వచనరచయిళగా 'నిలుపలేదు. అయినా వచనరచనా 

శైలిలో అకడు గొప్ప నేర్పరి. ఈ యుగానికి చెందిన ఒకపాటి కళాఖండం హాలీ రచించిన 

దీర 5 కావశిము, 'ఇస్తాం మతం . ఆటుపోటులు*, 

కాలగతిలో పాళ్ళాత్మ సాహిత్య | _ప[కియల పభావమే (ప్రాముఖ్యం వహించింది, 

రతన్నాథ్ సర్హార్ , అబ్దుల్ హలీం షరార్, మిర్ జాం రస్వా సుపసిద్దులెన నవలా రచయి 

తలు. రసా రచించిన నవల “ఉమావొజాన్ ఆదా' అక్నో రాజనర్తకి కొనివేసిన ఓక 

అపహృత బాలిక జీవిత కథకు సంబంధించిన గవేషణ ఇది. హిందూవేశ సంస్థానాల్లో 

158వ శతాబ్దిలోను ఈ రోజుల్లోనూ ఉన్న దుర్వ్యువస్థనూ, దిగ జారిన లక్షణాన్నీ మనకు [పత్య 

క్షం చేసే సిరచన ఇదీ. దీనిలో బాగా చితించిన కొన్ని పాత్రల నమూనాలు సమాజంలోని 

వివిధ వర్గాల ఎకు _పాతినిధ్యం వహిసాయి. 

పండిత్యాగగణ్యుడై (బిటిష్ (ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగిగా ఉన్న అక్బర్ అలహాబాద్ 

(మ. 1921) ఉర్దూలో ఒక విశిష్టస్థాయిని అందుకొన్న కవి. పాశ్చాత్య జీవిత విధానాలనూ 

వాటి అనుకరణలనూ ఆక్షేపించే హాస్య, అధిష్షేప కవితలచే ఇతడు పసిద్దుడు. గత 

వైభవంపై ఆసక్తి నె"ంఘిక సంస్కరణాభిలాష, జాతీయ స్వాతంత్యోద్యమ స్ప ఎవ ఈ 

యుగం మొదటి పాదంలో ఉన్న ఉర్దూ రచయితల పె తమ ప్రభావం వేసినవి. చెక్ బస్తి 

(మ, 1926), ఎఖ్సాల్ (మ, 1988) ఇంకా మరెందరో కవులు ఈ విషయంలో ఎన్నో 

సేవలు చేసినారు. తాత్విక ఘటననూ, లౌకిక దృక్పథాన్నీ, కవితా భావుకతనూ శకి 

మంత మైన అభివ్య క్రీకరణనూ ఆకళింపు చేసుకొన్న కవి అయిన ఎఖ్సాల్ హిందూస్థానం 
సృష్టించుకొన్న అపూర్వ క వల్లో ఒకరై నాడు, 



చార్మితక సమీక్ష 

స్వాతం త్యోద్యమం తారస్థాయికి చేరుకొన్నది కాబట్టి ఉరూ మలు | 

(పజల హృదయస్పందనలను ర చనాబద్ధం చేచ కుండా విడువలేదు. కతా రంగంలో 

పూర్ణం యువతరం కవిగా పేకండిన జోష్మలీహాబాదీ యువతను 

ఉద్చోధిస్తూ 'విప్తవకవి' అమిునాడు, 

పత్రికా రచనలో జఫర్ అలీఖాన్, మౌబానా మహమ్మద్, ఆలీ (౫ "27) 
అబ్బుల్ కలాం ఆజాద్ (మ, 1959) తగిన ఒకుపులు అమర్పినారు. ఆబ్బుల్ క 

శె లిని అవలంబించినా ఆయన సంకెదకత్యంలో వెలువడిన పతిక' 

(ప్రచారంలో ఉండింది. 

7 

నవలాసాహిత్యంలో, సాం|పడాయిక మైన కథాకథన ప, క్రియ (దాస్తాన్ 

పారంభంలొ నే పక్కకు పోయింది. చిన్నకథ రంగమెక్కింది. (పేమ్చ =ద్ (మ 1:37) 

ఆత్యంత (పాముఖ్యాస కెక్కిన రచయిత అయినాడు. మానవశకూ, (గామిణులెవ పేద 

వర్గాలవైపు చూపిన సానుభూతికీ ఆకరాలైన ఆ మన రచనలు (నవలలూ, చిన్న కథలూ) 

ముఖ్యంగా పేర్కొనదగినవి, 

1980 (ప్రాంతాల్లోనే 'అభ్యుదయర చని ఒకకొ తసాహిత్కోద్యమమె కాలూను 

కొన్నది, స్థూలంగా చెప్పడలిస్తే సాంఘిక విప్టవం తేదలచిన అభ్యుదయ రచయితలు సాహి 

త్యాన్న్ సాధనంగా ఉపయోగించు కోవడానికి (పయత్నించినారు, శః యుగంలో కతగిక 

విషయాలకు హత్తుకొని వచ్చిన రచనలు కారణంగా తీవ విమర్శ రేకెత్తింద" ఇంతేకాక 

మార్క్స్, (ఫొయిడ్ , మొపాసా [పభావాలు సాహిత్యంలో ఒక ధో౭ణిని రూపు5 జిందినవి* 

చిన్నకథ బాగా పుంజు కొన్నది. సజ్ఞాద్ జహీర్, అహమద్ అలీ, కిషన చందళ్, ఉపేం 

(దనాథ్ ఆషఖ్, రాజేందసింగ్ బేడీ, ఇస్మత్ చుఘ్తాయి తదితరులంతా అభ్యుదయ రచ 

యితల పక్షానికి చెండినవారే. 

నవలా రచయితి అయిన ఇస్మత్ చుఘ్ తాయి పా[త చితణలకు పేరు మోసి :ది. 

ఆమె మధ్య తరగతి ముస్తిం పజల సాంసారిక జీవనంపై సంపాదించిన ఆనుభవం, భాషా 

పయోగంలో నేర్చిన నె పుణ్యం, కాల్పనిక సాహిత్య రచనలో అలవాచుకొన్న కీటుకు 

ఆమెను ఉర్లూలో మహా తమ నవలా రచయితిగా _పతిష్టించాయి. 

వైతన్యస వంతి తరహా శిల్పాన్ని కూడా కొందగు నవలా (కథా) రచయితలు 

(పయోగించినారు. ఆ బాపతులో థ్వారత్ - ఉల్ ఆయిన్ హైదర్ |పశస్తి కెక్కింది 

కొన్నిసంపుటాలుగా ఆమె రచించిన నవల “ఆగ్ కాదర్యా' (ఆగ్మితరంగిణి) ఈ రకమైన 

శిల్పంలో ఆమెకున్న నిపుణతను చాటుతుంది. 

నాటకం, వ్యాసం తదితర సాహిత్యప్రకి]ినలు కొన్ని పాళ్చాత్క సాహిత్య 
సంపర్కంంతో వెలువడ్డ వి. 

ఈ నాటికి బాగా పాదుకొన్న జాతీయరంగ స్థలం, దాని పథకాలూ; వివిధ 
అసక్తులతో నానాటికీ (ప్రవర్హమానాలవుతూ వస్తున్న ఆయాజాత్నాహిక నాటక సమాజాలు; 

విద్యావిషయక సంస్థలూ; ఆలిండియా రేడియో నాటికా విభాగం; నాటక రచనను ముందు 
ముందు బాగా (పోత్సహిస్తాయని ఆశించవచ్చు. 
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వ్యాసరచన (పవేశించిన 19వ శ తాబ్ది ఉతర భాగం నుంచీ ఊర్జూలో వ్యాస 

రచయితలు చాలామంది బయలుదేరినారు. సర్ సయ్యద్, మహమ్మద్ హుస్సేన్ ఆజాద్, 

హాలీజకాఉల్లా మంచి వ్యాసాలు రచించినారు. ఆబిద్ హు సేన్ సమకాలిక తన నాటి 

వ్యాస రచయితల్లో (పముఖుడైనట్టు వెంటనే చెప్పవచ్చు. ఈయన కాలక్షేపం బాపతు 
రచనలు కూడా చేసినవాడు, కాని ఒక నిశ్చిత మార్గంలో, క్షుపంగా; హేతుబద్దంగా యుక్త 

మైన భాషలో రచించగలిగినందుకే ఈయన విశిష్ట రచయితగా పేరొందినాడు. 
న్మెహూ చెప్పినట్టు నేటి పాందూదేశం ఆశ, ఆవేదనలు కలపోసిన ఒక మిశచితం. 

కందులో | పశంసనియమైన పురోగమనంతో పాటు జడత్వం కూడా మిత మైఉంది.ఒక భవ్య 

నూతనోత్సాహమూ, గత కాలమూ (పత్యేక స్వత్వాల తాలూకు మృతహసమూ; సార్శ్య,తి 

కమై విజృంభ మాణమవుతూన్న ఐక్య భావన-దాని వెంట వెంటనే విచ్చిన్నకర శక్తులూ - 
ఇవన్నీ చేతులు కలిపి విహరిస్తున్నాయి. యుగ యుగం మారుతూన్న భారత జాతీయ 

చితాభన్ని ఉర్దూ వాజ్మయం | పతిబింబిసూనే ఉంది. సమకాలీన ఉర్దూ సాహిత్యంలో కూడా 

నేటి భారత జీవిత చిహ్నాలు తొంగిచూస్తూనే ఉన్నాయి. 

విషయనూచిక 

1. మీర్ అమ్మన్ + “బాగ్ ఓ బహార్” లెవిస్ ఫెర్టినాండ్ స్మిత్ చేసిన 

ఆంగ్లానువాదము : 'డిటెల్ ఆఫ్ దిఫోర్ దర్విష్” 

పు.129_182, పచురణ నెవల్కిశోర్ ముదణా 
లయము, 108985. 

ని. కలీంకు ఏమైనటు ? 

తి, మీర్ద్జామహమ్ముద్ హాది రున్వా : “ఉమావొజాన్ ఆదా” ఆంగ్రానువాదము : 

కుష్వంత్ సింగ్ , ఎం. ఏ. హుసేనీ 

4. ఆనిద్ హుసేన్: “ది డెస్టినీ ఆఫ్ ముస్టిమ్స్" పు. 259-64, 
(ప్రచురణ 1 ఆసియా పబ్దిషింగ్ హౌజ్. ఈ 

పుస్తకానికి ఉర్దూలో ఉన్న శీర్షిక “హిందూస్తానీ 
ముసల్మాన్ ఐనె = ఆయ్యాంమే పచురణ. 

మక,బా జామియా, ఢిల్రీ. 

ర్. మీర్ పద్యము : ' ఆంగ్లాను వాద ము : ఎం. సాదిఖ్, ఉర్దూసాహిత్య 

చరిత ఓ. యు, వి. 1964. 

6. వర్షాకాలము : ఆంగ్లానువాదము : ఎం. సాదిఖ్. 

7, గాలిబ్ పద్యాలు: ఆంగ్లానువాదము: జె. ఎల్, కౌల్ “ఇంటర్ (పిచే 
షన్స్ ఆఫ్ గాలిబ్, (ప్రచురణ, ఆత్మారాం, 

1967. 

గీ. హాలీ పద్యాలు ; ఆంగ్ధానువాదము ! సి. ఎన్. ట్యూ, ఓ. య్లు, 
పి. 1982. 
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ఏ ఎఖ్యాల్ పద్యాలు : ఆంగ్బానువా వము ఎఖ్సాల్, గ్గింప్పెస్ అఫ్ ఒక 
nd మ ల 

లిటరేచర్ పచురణ ఆలీగ ఢ్ముస్టిం యూ 

వర్సిటీ, 1981. 

బాగ్ _ ఓ _. బహార్ 

యల్ అమన్ 

ఇట్లా ఉన్న జాతక విశేషాలు విని రాజు ఈ తోటను నాకోసం విడిగా వలా 

చేసినాడు. ఇందులో రకరకాల విడిదిశాలలు కట్టింవినాశు. నన్ను ఒక నేలమాళశలో 

పెంచవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించినాడు. ఆనేలమాళిగలో భాగమంతా పరదాలు తీర్చి కట్టనారు. 

నా విడిదిశాలకు సూర్యు నినుంచిగాని, చందునికుంఎగాని ఒక్క కిరణమైనా సోకకుండా 
చేశనారు, నా సపర్యలకోసం ఒకదాదితోపాటు ఇతర సేవికలు కూడా ఉండేవారు. ఇత 

విభవోజ్వలమైన ఠః స్థలంలో నన్ను ఎంతో జాగత గా, నాజూకుగా పెంచినారు. నా విద్యా 

వ్యాసంగాలను పర్యవేక్షించడానికి (పభుత్వ వ్యవహారాలలో దక్తులెన పండితులను నియ 

మించినారు, శాస్త్రం, కళ-_ ఒకటేమిటి విద్యారంగంలోని (పతిశాఖలోను నన్ను పవీణుని 

చేసినారు, నా తండి నన్ను సురక్షితంగా చూస్తుండేవారు. (పతిదినం, _పతిక్షణం నన్ను 

గురించిన సంగతులు రాజుకు నివేదిస్తుండేవారు. ఈ స్థలమే నా పపంచం. బొమ్మలతో 

కొంత సేపు, పూలతో కొంతసేపు వినోదిస్తూ ఉండేవాటి. సరసమైన ఆహార పదార్థాలతో 

పొటు నేనేదికోరితే అది బయటి [పపంచంనుంచి వచ్చిపడేది, పదెండ్హ వయస్సు పడేసరికే 

విద్యావిషయకమైన (ప్రతి అంకాన్నీ, ఉపయుక్తమైన (పతి శాస్తాంన్నీ ఆకళింపు చేను 

కొన్నాను, 

ఓకనాడు నేనుంటున్న నేలమాళిగ పె గవాక్షం అంచున్నే ౬క విచితమైన పువ్వు 

కనిపించింది. చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే అది విప్పారుకొంటున్నది. దానిని ఉన్నది ఉన్న 

ట్టుగొ పట్టుకొందామనుకొన్నాను. నా చేతులు విప్పి దానివైపు ఎత్తుతుండగానే అది అట్టాగె 

దిగవాలుగా వచ్చిపడి నా పట్టులోంచి తప్పించుకొనిపోయింది. నేను చిత్రపోయి దానివై పే 

రెప్పగొట్టకుండా చూస్తున్నాను. అప్పుడెవరోకాని పకపకానవ్విన సవ్వడి నాగూబలకు 

తాకింది. ఆ నవ్వుల సవ్వడి వస్తున్న గవాక్షంవెపు తలెత్తి చూస్తే పరదా చీలికలై పోయింది. 

ఆ వెబగుగూనలోంచి ఒక ముఖం చందమామే. తొంగిచూసున్నట్టు తళతళా మెరిసింది. 

దాన్ని చూస్తూనే నాకు స్పృహ తప్పింది, మూర్చపడిపోయినాను. స్పృహలోకి వచ్చితలె త్రి 

చూసినాను. వ|జాలు తాపిన ఒక గద్దెను గంధర్వ కన్యక లు మోసుకొని వస్తున్నట్టు క్ర 

వీంచింది. ఆ గద్దెమీద ఒక సుందరి కూర్చొని ఉంది. ఆమె తలపై రత్నకిరీటం ఉండి 

దివ్యమైన దిరిసులు తొడిగింది, గరుడపచ్చల గళాసుతో మద్యం సేవిస్తూ ఉండ్, ఆ గద్దె 
నిదానంగా దిగుతూ దిగుతూ వచ్చి వె పెగవాక్షం అడుగున వాలింది. అపుడా దివ్యసు౭దరి 

నన్ను పిలిచింది. తనగద్దవె ఓ పక్కా కూచో బెట్లుకొన్న ది, చిరునవ్వులు చిందుతూ సల్దాపా 

లాడింది, నన్ను ముద్దుపె పెట్టుకొన్నది, గులాఖీరంగువంటి మద్యం ఓ గళాను నింపి ఇచ్చి 

తాగింది ఇటా ఆన్న ద్ద "మనిషి విశ్వాసహీనుడే అయినా నా హృదయం నిన్ను (ప్రేమిస్తు 
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న్నది", ఒక మాటలో చెప్పవలెననం టే ఎంతో (పవీయంగా, సమ్మోహనంగా ఉన్న ఆమె 

సల్హాపాలతో నాహృదయం రసస్నిగ్గ మెపోయిండి. జీవితామోదాలన్నిటినీ రుచిచూడ గలిగినట్టు 

భావించినాను. ఆనంద . పపంచంలోకి ఆనాడే [పవెశించినట్టు ఎంతో ఆప్యాయంగా తలపోసు 

కొన్నాను, దాన ఫలితాంశం నన్న ఇప్పటి పరిస్థితిలోనే విడిచినా [ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క 

కీ అట్ట రుచులాడి, అట్లా చూసి, ఆట్లావినే ఆనంద మే సంభవించ లేదనుకొంటాను. ఆదే 

సాభిలాషతోనే మేమిద్దరమూ కులాసాగా కూర్చొని పరస్పరం మురిసిపోతున్న పుడు మా 

ఆనందభూమికలు హఠాత్తుగా తునాతునక లై పోయినాయి, హఠాత్సంభవంగా ఇట్లా మార్చిన 

విచారకరమైన గంఘటనలను ఇప్పుడు వినండి : ఆదేపాటున నలుగురు గంధర్వ కన్యకలు 

స్వర్గంనుంని దిగివచ్చి నా ప్రియురాలైన ఆ దివ్యసుందరి చెవిలో ఏదో గుసగుసలు చెప్పినారు. 

దానిని వినగానే ఆమె వెలవెల బారివొయి నన్ను చూసి ఇట్లా అన్నది. “ప్రియతమా ! నీతో 

కొంత కాలక్షేపం చేసి నాహ్న్మ దయవీణను మోగించుకొందామని, కరే కొన్ని పర్యాయాలు 

వచ్చి పోదామని, ఎంతో ఆశపడ్డాను. కాని విధికూరమైంది. ఏ యిద్దరిని సుఖశాంతులతో 

ఉండనీయదు. నా (పీయతమూ | సెలవు, దైవం నిన్ను రక్షించనీ”. భయంకరమైన ఆమా 

టలు వినగానే స్పృహ తప్పి పడిపోయినాను నా ఆనందం మాయమైంది. “ఓ నా మోహిని! 

మళ్ళీ మనమెప్పుడు కలుసుకొంటాము ? ఎంతభయంకరమెన మాటలు వినిపించినావు ? 

వెంటనే నీవు తిరిగి రాగలిగితేశే నన్ను ప్రాణాలతో చూసావు తాత్సారం చేస్తే విచారిస్తావు. 

కనీసం నీపేరూ ఊరైనా చప్పిపో. ఎక్కడఉన్నా వెతుక్),_౦టూ వస్తాను. నీపాదా కాంతుణి 

అవుతాను“ ఆంటూ అంగ లార్చినాను, ఆచి విని " “దైవాజ్ఞ అపై చెయ్యవలసి ఉంటుంది. 

“నూటాకరవై యేండ్తు వర్జిల్దుదువుగాని. పాణాలతో "సెంటీ మళ్ళీ కలునుకొలదాము, నేనొక 

గంధర్వరాజు కూతురును రిభాఫ్గిరి పరిసరాలలో ఉంటాను “అన్నదామె. అట్టన్న వెంటనే 

గంధర్వ కన్యకలు ఆమెగద్దను మోసుకొనిపోయినారు. ఆది దిగివచ్చిన [కమలలోనే పెపెకి 

వెళ్ళిపోయింది. ఆ గద్దె కనుమేరలో ఉన్నంత సెవూ మేము పరస్పరం చూసుకొంటూనే 

ఉన్నాము. ఆది ఆదృళ్యం కాగానే నేను 'తెకమకలో పడిపోయినాను. నా మనస్సునిండా 

విచిత మైన చీకటి ఆలముకొని పోయింది. బుద్ధి పనిచేయలేదు. నిశ్వేష్టుడనైనాను. నాకను 

దగితినంతదూరం | వపంచ మంతా చీకటి అయిపోయి నన్ను తబ్బిబ్బుచేసి దిగ్భమలో పడే 

సింది. నేను లబలబ మొత్తుకొన్నాను. నె త్రినిండా దుమ్ము పోసుకొన్నాను, బట్టలు వీరు 

కొన్నాను. ఆహార పానీయాలమీద నాకు ఆస్థ నళించింవ. పుణ్యపాపాలు విచారించే స్థితిలో 

లేను, (పేమ్ష! ఆబ్బా ఎంత చ్చితమెన కష్టాలు తెచ్చి పెడుతుంది ! మనస్సును దుఃఖభరితఎ 

చేసి చాంచల్యంతో దానినే బీల్చిపార వేసుంది. 

నాకు అట్లా సంభ వించిన దురదృష్ట సంఘటనను దాది, తదితర సేవికలు తెలుసు 

కొన్నారు. భయంతో వణుకుతూ వారు రాజు దగ్గరకి వెళ్లి ఇట్లా చెప్పినారు. “యువరాజు 

స్థితి ఇట్లా అయింది, ఈ ఉపదవం అకస్మాత్తుగా ఇట్టా ఆయనమీద వచ్చి పడటానికి కారణ 

మేమిటో మాకు తెలియదు. అన్న పానాదులనూ, విశ్రాంతినీ త్యజించివాడు.” విచారకర మైన 

ఆ వార్తను విన్న వెంటనే వజీరునూ, విద్యాధికులైన నవాబులనూ, విజ్ఞులైన వెద్యులనూూ, 

అచ్చమైనజోస్యులనూ, పవి[తులైన పురోహితులనూ వెంటబెట్టుకొని నేనున్న తోటలోకి వచ్చి 

తబ్బిబ్బులలో ఉన్న నన్నూ, నా శోకావస్థనూ చూసినాడు. నన్ను చూసిన తర్వాత ఆయన 
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మనస్సుకూడా వికలమైంది. ఏడ్చినాడు, గాఢంగా నన్ను ఎదకు హత్తుకున్నాడు, నన్ను 

బాగు పరిచేకోసం ఆజ్ఞలు జూరీవేసినాడు. నామనస్సు దిటవుపరిచి మేధను బాగు వృప్రరచే 

నిమిత్తం చెద్యులు మందులు [వాయించి తెచ్చినారు. పురోహితులు మం (తించిన జలం తాగింది 

తాయెళులు కట్టించినారు. భూతోచ్చాటనకోనం (పార్ధనలు చేసినారు. జ్యో స్ఫులుచూసి గహ, 

నక్షతాలు వికటి.చడంవల్ల ఈ విపత్తు సంభవించిందని పవ్మితకార్యాలకు దానాలు చేసి డీనిని 

క ప్పించవచ్చునవ్నారు. వాళ్ళ వ్ వృత్తులపకారం, కాసాల్మపకారం సలహాలు చెప్పినారు. 

కాని జరిగిన సంగతంతా నా మనస్సుకే తెలసు. నాకు సంభవించిన విపత్తును తొలగించ 

డానికి ఆ సలహాలూ, సహాయాలూ, చికిత్సలూ ఏ ఒక్కటీ పనిచేయలేదు. దినదినం ఉన్మాదం 

అతిశయించి తిండిమానడం వల్ల బక్కచిక్కి పోయినాను. రేయిం బవళ్ళు మూబ్లుతూ, గుణుస్తూ 

ఉన్నాను. 

మూడు సంవత్సరాలు ఇదే విచారకరమైన స్థితిలో గడిచినాయి. నాలుగో సంవత్స 

రం దేశదేశాలు తిరుగుతూ వచ్చిన ఒక వర్తకుడు మా నాన్న దర్భారులో పవేశించి వివిధ 

దేశాలనుంచి తెచ్చిన ఆసాధారణమైనవి కొన్ని, ఆమూల్యమెనవి కొన్ని కానుకగా సమర్పించి 

సుస్వాగతం అందుకొన్నాడు. రాజు అతజణ్ఞి ఘనంగా అభిమానించి, అతసి ఆరోగ్యం 

[ప్రయాణ విశేషాల గురించి కుశల్నపళశ్నచేసి “మీరిన్ని దేశాయి తిరిగివచ్చిన రుగదా! నిజంగా 

సిపుణుడెన వద్యుణ్ణి ఏక్కు డె డిని చూడడం తటస్థించిందా? కనీసం ఒకరిని గురించి వినడ 

నా జరిగిందా?” అని అడిగినాడు. ఆ వర కుడు సమాధానంచిబుతూ కట్రన్నాడు. “మహా 

క ఈ దాసుడు పయాశణించిన దేశాలనేకం ఉన్నాయి. కాని నేను చూసినవాకిలో (శోభు 

డైన వ్యక్తి ఒకాయన ఉన్నాడు. హీందుస్తాన్లోని గంగానది ఉంది, ఆనది మధ్యలో ఒక 

గండశిల పై ఆయన ఉంటాడు. ఆయనొక జటాధారిీ గోస్వామి, ఆక్క డెర్ మహాదేవుని గుడి 

గట్టి ఓ మంచి అక్రమం, తోటా ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో ఉంటున్నాడు. ఆయన నియమం 

[ప్రకారం (పతిసంవత్సరం6 శివర్య్శాతినాడు తన ఆశ్రమం నుంచి బయటకివచ్చి, గంగా నదిలో 

ఈది వినోదిస్తాడు. స్నానంచేసి ఆయన ఆశమంలోకి వెళ్ళుతున్న ప్పుడు దేశ దేశాలనుంచి 

వచ్చిన రోగిష్టులూ, వండిలి పడ్డ వాళ్ళ ఆయన ఆ[శమద్వారం వద్ద గుమిగూడి ఉంటారు,” 

వివరణలు: 

1. మహమ్మదీయులు, “ఉ్యమేతబయీ'” (భౌతిక జీవితం) గణనపకారం మనిషి 

ఆయుష్యం నూటా ఇరవై సంవత్సరాలు. 

2. పాచ్యపురాణాలకూ కట్టుకథలకూ సంబంధించిన [పాణులంతా: (జెనీపరీలూ: 

దేవతలూ, దానవులూ) ఉండే సుపసిద్ధమైన కాఫ్ (కాకేనన్) పర్వతాలు. మాయకోటలూ, 

భూతభేతాళ కథలూ మొదలైన వాటితో ఆలంకరించుకొన్న _పాచ్య నవలారచయితల 

పుటలకంతా ఆధారాలుగా ఉన్న సరసమైన పరిసరాలి వె. 

ల్, మహమ్మదీయులు మంత తంత్రాలను బాగా నమ్ముతారు, తం[తాలబొమ్మలు 

చెక్కి నవాటినిగా ని, ఖురాన్లోని వాక్యాలు (వాసిన వాటినిగాని నీళ్లలో కలిపి ఉన్మాదులెందరో 

తాగినారు. ఇండియన్ ఇంక్గానీ, కాగితంగానీ చేయగలిగిన అపచారమేమీ లేదు కనుక వాళ్ళ 

తెలివి.బహుశా తమ వృుతిని గురించి తమకు ఏమీ తెలియని. వె ద్యులు నిర్వహించే ఉపచారం 

పసకన్నా అమాయక మైన దె నట్లుంది, హిందువులూ, మంత తం కాలను ఇమే నమ్ముతారు, 



luo ఉతూ 
ది 

శీ, జాబాధారి గోనాలమి: మూఢభకి శాఖకు చెందిన హిందూ సాధువు. ఈ శాఖ 

వారు వెళటుకలు పెంచి సిగలు కడతారు. సాధారణంగా దిగంబకులై సంచరిస్తారు. 

లొ. మవోదోవుడు; హిందువుల దేవుడు సృజన శకి కిపతీక. సహజసౌధారణంగా 

లింగరూపంలో కనిపిస్తాడు. (గీకులూ, రోమనులూ నమ్మే [పియపషన్ (Priapus) తో మహో 

దేవుని పోల్చవచ్చు. 

లిబోరాటతిః హిందువుల పండగ. మహమ్మదీయుల “షబెరాత్' కూ దీనికీ పోలిక 
దగ్గరగాఉంది, 

కలింకు ఏమెనటు 
రు థం 

అతని పోవడి మనకు తెలుసు కదూ? ఆతని మేనత్త కూతురు సాలిహో' రావడమే 

తడవుగా కనిపించకుండా జారిపోయినాడు కలీం. మళ్లీ ఎప్పుడూ ఇంటి మొగం చూడ 

కుండా వెళ్ళిపోతున్నానని అతడనుకోలేదు. ఇంటినుంచి పారిపోవడం అతనికి కొత్తేమీకాదు. 
కురనాడే ఎప్పుడు ఏది కావలసినా కోరింది ముందుకు వస్తే అది అతని కిప్ష్టమయ్యెదికాదు, 

బజారుదాకా పరుగె త్రేవాడు. ఒక్కొక్కసారి తల్రివెళ్ళి అతజ్జి డోలీతో తీసుకొని రావడం 

జంగేది. ఆదే ఒంటెత్తు తనంతో ఇంకా అతను కొన్ని విషయాల్లో కురవాడులాగే కనిపి 
స్తాడు, ఈ వయస్సులో గూడా అట్టా చెప్పకుండా పారిపోతే తనను వెదకుతూవచ్చె వాళ్ళుంటారని 

అతని భ్రమ, వెనక్కైనా తిరిగి చూడకుండా వెళ్లిపోయినాడు. కవిగా తనకు పెద్ద _పఖ్యాతి 

ఉందనుకొన్న వ్యర్థుడు, (పభుత్వం దానంతకదే పిలిచి ఓమంచి ఉద్యోగం ఇస్తుందని 

ఆశించినాడు, స్వత౦[తరాజ్యాలలోనై తే ఎవడో ఓ అధినేత బారలుచాచి స్వాగతాలు 

చెబుతాడని, వెంటనే ప్రధానిగా చేసాడని విశ్వాసించినాడు. ఆతను పోదలచిన చోటికల్లా 

డీ పెద్ద ఏనుగు, బంగారు తాపిన ఆంబారీతో తయారుగా ఉంటుందనుకొని మురిసేవాడు. 

ఇట్లాంటి తలతిక్కభావాలతో గర్విస్తూఉన్న ఆతను మిర్ జాజహిర్ దార్ బేగ్ అనే ఒక పరి 

చితుని ఇంటివైపు నడక సాగించి బందం విడిచిన గు[రంవలె పోతున్నాడు, ఆతను ఆను 
కొన్న మిర్జా ఇంటికి వెళ్లి తలుపు తట్టినాడు. 

అతని స్నేపాతుని తాతగా పేరుబడ్డవ్య క్రి మీర్ శా, ఇంగ్లీషవారి ఆ కమణకాలంలో 

జమేదారుగాఉండి ఇంగ్లీషు రెసిడింటుకు కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తుండేవాడు. ఉద్యోగరీత్యా 
కలిసివచ్చిన దానిని బట్టి, ఆప్పటి పరిస్థితులనుబట్టి అతను సంపన్నుడ్డై 1కమంగా ఢిల్లీ 
హెరుఆకో ముఖ్యస్థానం సంపాదించినాడు. విధవరాలై న మిర్ జా తల్లీ, ఆమె కొడుకూ ఆ 

రెసిడెంట్ బతికిఉన్నంత కాలం ఆతనిఇంట్లొ'నే ఉండేవారు. వాళ్ళకు గూడా మంచి మర్యాదే 

జరిగేది, రెసిడెంటు చచ్చిన తరవాత అతని కొడుకులు, మనమలుఆ పాత సంబంధం తెంచు 

కొన్నారు. అంతేకాక మీర్ జాను అన్ని విధాలా ఆదుకోవలసి వచ్చిందని ఆతని సమ్మతి 

(ప్రకారమే అనిపించి అతనికి వచ్చే ఆ 7 రూ.ల పింఛను కూడా ఆపివెసినారు. 

మీర్ జా ఆదాయం చాలీ చాలనిదై పోయింది. బజారులో ఉన్న దుకాణాల పైవచ్చే 

కిరాయలమీదనే ఆధారపడి తానూ, తల్లీ, భార్యా బతకవలసి ఉండేది. ఆట్లా మరణించిన 

జమేదారు వారసులకు బంధువునని చెప్పుకొంటూ ఇతనౌకడు తనవారినంతా తినబెడుతూ 

వాళ్ళు విసుక్కాంటూ ఉండగా, గాయపడ్డ మనిషివలె తిరుగుతుండేవాడు. ఆ యింటి పడ్డి 
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కట్టు నలవరచుకొని అవే వేషభాషలను అనుకరించేవాడు. ఏట్టానైతేమిగాని మంచి ఫాష, 
దిరుసులు వేయమరిగినాడు. అల్లికల పొపోసులు, జమిలి అంచుల షమ్హా, పూలుకుట్టిన డ 

మస్టిన్ జుబ్బా, లోపల వేసుకోవడానికి ఓ నాజూకు అంగీ, చలికాల మైలే ఓ దుప్పటి (భవాన్ క్రి 
7 రూ. విలువచేసే గుది), మధ్యాహ్నం తిరిగితే సరి వెండి బంగారు పనికో నిగనిగలాడే 

మెత్తని పట్టుదిరును వేసేవాడు. మిరిప పండు రంగులో కనిపించే ఓ నడుంక ట్టు పొడుగాటి 

లాగులూ లేదా ఆంచులకు తోలు తుర్వాయి చేయించిన జెట్టి లాగులూ; నడుముకు వేలాడుతూ 

రున్మనే ఓ తాళపుచెవుల గుత్రి (తాళాలేఏ ఉండేవికావు). ఆది అతని వేషమూ, ఫాషకూ. 

ఇట్లాంటి వ్యకి ఓ కవితా రచనల పోటీల సందర్భంలో కలీంతో పరిచయం చేసుకొనా న్నాడు, 

చూసిన వెంటనే కలీం ఆ మాతం మంచిమనిషి _వపంచంలో మరొకడండడని ఆశుకొసి 

అతనికి సన్నిపాతుడ్లై పోయినాడు. ఆ మిరజా విషయంలో చెప్పుకోదగిందేమీలేదు. 
రాజభ వనానికి ముదాంపోతూ వస్తుండేవాడు, అంతే. 

తలువు తడుతున్న క లీంను వదిలేస్తిమిగదా ! చాలా పయింతరవాత ఇద్ద నరు 

పనిమన షులు వచ్చి ఎవరు మీరు ? అర్థరా తి ఏమి కావలసీ వచ్చి * నారు? అని అడిగినారు. 

'మీర్జాసాహెబ్ కోసం వచ్చినాను." కోపంగానే అన్నాడు కలీం. 

"ఏ మీర్జా?” వాళ్ళు అడిగినారు. 

“ఈ ఇంటి యజమాని మిర్ జాజహీదార్ బేగ్.' కలీం గట్టిగానే ఆరిచినాడు. 

'ఆట్లాంటి వ్య క్రి ఎవరూ లేరిక్క_డ' అంటూ వాళ్ళు అతని మొకం మీదనే తలు 

పులు వేయబోతులడగా ఆక్చర్యపడుతూ ఇట్టా అడిగినాడు. 

“ఇది జమేదార్ సాహెబ్ ఇల్లు కాదా? మిర్ శాజహీర్ దార్ బేగ్ ఆతని వార 

సుడు గానీ, వంగీకుడుగానీ కాడా?” 

ఆ మాట వింటూ ఉండానే జమేదార్ వారసుడుగా చెప్పుకొని తిరిగే ఆషోకిల్తా 

మిర్ జాపేరు వాళ్ళకు తట్టింది. 

“సీవు కావాలను కొంటున్న వ్యక్ ఈ యింటి వెనక క దైలమండి వద్ద ఓ మట్టి 

గోడ గుడిసెలో ఉంటాడు” ఆంటూ వాళ్ళు తలుపు వేసుకొన్నారు 

కలీం ఎట్లాగో అదంతా వెదకి ఆ యింటిని చూచినాడు. తన మి తుని కపటనాట 

కాలకు ఆశ్చర్యపడుతూ మిర్జాను బయటికి సిలిచినాడు. ఆ రాతి బసకోసం ఏక్పాటు 

చెయ్యమన్నాడు. 

'సరే, మంచిది. ఆమసీదులోకిపద. నిమిషంలో వస్తాను.” అన్నాడు మిర్ జా. 

అదో పాడుబడ్డ మసీదు రెపరెపలాడుతుండే గబ్బిలాలూ, వాటి రెట్టా 

చూస్తూ తన మితుని రాక కోసం ఆదుర్గా పడుతున్నాడు కనీం* చాలాసేపటికి మిర్ జా 

వచ్చి తన భార్యకు అకస్మాత్తుగాసు స్తీ అయినదని, తాను ఆరసుకోవలసివచ్చింద ని నసిగాడు, 

కలీం అట్లా రావడానికి కారణమేమిటో తెలుసుకోగోరుతూ అంత గౌరవానికి తనను ప్యాతుణ్ణి 

చేస్తూ అట్టా చూడవచ్చినారెందుకని అడిగినాడు, 

కధ ఆంతా చెప్పుకొన్నాడుకలీం. ఇంటికి తిరిగ సోవడమనేది మినహా గత్యంత 

రమేమిటో సలహా ఇవ్వమన్నాడు. 

జలే లీ అష 
ళా 
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మాపుమంచిదే అనిపించింది. రేవు చెడేకావచ్చు, బిక్కు మనిపించినాడు మిర్ జా. 

“పక్కకు బట్టలు పంపిస్తాను ఇక)_డ సీవు సుఖంగా గడపడమొక్క టే మంచిది” “అన్నాడు, 

“సిద్ధ పెద్ద మేడా, కోతల కోసం ఓహాలూ, తోటలూ, స్నానాల గదులూ, 

ఇట్టా కావలసిన వన్నీ ఉన్నట్టు నాతో చెప్పావే. అంతా ఆశ్చర్యం. మితుడు వస్తే ఆర్యాతి 

ఉండేటందుకు ఓగది అయినా లేదు నీకు విడ్డూర మే కదూ!" అన్నాడు కలీం, 

“విచారిస్తున్నాను ఎ౩తో కాలం నాసావానంలో ఉండి కూడా నీవ నన్ను నరిగా 

అర్థంచెనుకోలేదు. ఆ మరణించిన జమ్దారు నను న్ను పెంచుకొన్నాడు. నేవతనకి వార 

నుణి. అందరికీ తెలిసిందే. నా కితాబు (టైటిల్) ఇప్పుడు కాస్త చిక్కులో పడ్డది. [పస్తుతం 

ఆ ఇబ్బందిలోనే కొంచెం తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాను. నా కథ చెప్పినిన్ను బాధించ 

డాసీకి నా ఆత్మగౌరవం అడ్డు పెట్టింది. నీ విల్పైనిలబడి అలసి ఉలటావు. పోతాను 

పక్కబట్టలు పంపిస్తాను, మా ఆవిడను అరసు కొంటాను, 

“గత్యంతరం లేదన్న మాట సరే ఓ దీవమైనా పంపు, చీకటి ఘోరంగా ఉంది 

ఇక్కడ” అన్నాడు కలీం, 

“నెనూ ఆదే అనుకొన్నాను. కాని నీకిక్క_డ దీపం లేకుంటేనే నయం, వెలుతు 
రుంచే చిమ్మట పురుగులు పా కెటట్టుంది. దూలాల సందుల్లోంచి తోక పురుగులు గూడా 

దొర్లవచ్చు. కాసేపట్లో వెన్నెల వస్తుందిలే”. 
కలీం ఆ రాతి తన తిండి సంగతిని ఎత గూడదనే అనుకొన్నాడు, కడుపులో 

నేమో నకనకలాడుతున్నది. మీర్ జా చూపిన ఆతిథి మర్యాదలో భోజనం సంగతే లేదు, 
తనకు ఆకలి అవుతున్నట్టు చివరకు ఒప్పుకోక తప్పనేలేదు, 

“అన్యథా భావించకుకాని, ఏమైనా తినాలని ఉందా ? దురదృష్టవశాత్తు మాఇంట్లో 
ఏమిలేదు. దుకాణాలు గూడా ఈపాటికి అన్నీ మూతబడిఉంటాయి. కాస్త ఆగు. ఆపెనం 

పొయ్యిదాకా వెళ్ళి వేయించిన శెనగలు ఓ దమ్మిడేవి పట్టుకొస్తాను,'' అని వెళ్ళిపోయినాడతని 

“ఇంతరాత్రి శెనగల పొయెనా కాలుతూ ఉండడం ఆదృష్టమే నంటాను. 

ఏమంటావు ? నాాపియమితుడవు కదూ ! తినెయ్. కమ్మగా వాసన కొడుతున్నవి. పండుగా 

వేగినవి కదూ ! ఇంత రుచికరమైన శెనగలను ఎప్పుడైనా చూసినావా! బేష్ ! శనగలను 

గురించి నీకోకథ చెబుతాను, ఒకసారి శెనగ దేవదూతయైన మైకేల్ దర్చారుకు పోయిందట. 

నీకు తెలిసే ఉంటుంది. పంట ఫలాలకంతా అతడు అధినేత. అట్లా వెళ్ళిన శెనగ ఇట్టా 
చెప్పుకొన్నది. నేను చేసుకొన్న పాపమేమిటో కాని కాస్త నేలమీదికి నిక్క పొడుస్తూనే 
అరిష్టాలపాలపుతున్నా ను, నన్ను కోయడం, నలపడం మొదటనే చెప్పుకోవ అసింది. కాని 

మనుషులు నాలేతాకులే తెంపుకొని అల్లే తినేస్తారు, కొంచెం ఎదిగినాననుకో, మేశలు కొరికి 

వస్తుంటాయి. ఈ గండం తప్పించుకోగానే కంకులు-కాయలు తెంపుకొనే కొాలంవసుంది. 

అప్పటికి నాదడంటు కాస్త బలపడుతుండంగానే బూకటి పసులన్నీ వచ్చి నా ఆకులను తమ 

పొట్టలో పెట్టుకొంటాయి. 

“ఇక నాగింజల సంగతికి వసే వాటిని తిరుగలి నడుమవేసి బద్దలు చేసేస్తారు, 

కొన్నింటిని గురాలతో నమిలిస్తారు. కొన్నింటిని పెనంమీద పోసి కాల్చుతారు, ఉడికిస్తారు. 
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పిసికి పులుసు చేస్తారు. ఒక్క గుక్కలో చెప్పవలేనం టే ఎన్నో దుండగాలకు నృరిఆయి 

బాధపడుతున్నాను.” అట్లా చిటపటలాడుతున్న శెనగను చూసే ఆ కొలువులో ఉన్న డేవ 

దూతలకు చిరాకె త్రింది, దాన్ని అందుకుని తినేసినారు. “కనీసం ఉప్పుమిశియాలై నా ఉంటే 

మీకు మంచివిందుగా ఉండేదే” అన్నాడుట దివ్య పురుషుడు ఛలోక్రిగా. అందుకే శెనగ అస్త 

రూపమెపోయింది. 

శెనగల రుచి ఆట్లుంచి మిర్ జాగ ప్పాల మజా బాగా తగిలింది కలీంకు.కలీం ఏదో 

అనబోదామనుకొన్న పాటున్నె ఆతను మాయమైనాడు. ఓ గొంగడిబొంతా, ఓ మురికి మెతా 

వచ్చివడ్డాయి. ఆ రాతిని ఎట్లో నెప్టేయడానికి కలిం సిద్ధ పడ్డాడు. ఆ మసీదును గురించి 

ఓ అపహాస్యకవిత, మిర్ జాను గురించి ఓ అధి క్షేపకవిత వ్రాసుకొన్నాడు. తెబ్రవారుజామున 
గాని అతనికి నిద పట్టలేదు. మిర్జానో మరే ౬వంగానోకాని మెతతోనహా ఆ గొంగడినీ 

అతని టోపీనీ, పాపోసులనూ ఎత్తుకొని పోయినాడు. లెచిచూసుకౌనే సరికి అనీ పో గొట్టు 

కోవడమే ఆతనికి దక్కింది. మసీదు నేలపై ఉన్న పేడ ఆలుకంతా ఆతని ఒంటినిండా 

పటింది. 
థ్ 

మి-ర్రా నుహమ్మడ్ హాద్ రిస్వా 

ఉమావొ జాన్ అదా 

“ఎందుకట్టా సెెరపంథాలో పడిపోయినానో; ఎందుకట్టాపట్టి పీడిస్తుండే రోజులు 

గడుపుతూ, అడివిలో ఆడివినై తిరిగినానో నాకు తెలుసు; అయినా, నీ తాత్విక బుద్ధికి సరి 

పడేటట్టు చెప్పగలనా, మ్మితమా 9" 

ఆ నోటా ఆనోటా చెప్పుకొనే మాట. సానల ఇండ్రలో పుట్టిన బాలికలకు తమ 

వ్య కిత్వాన్ని అభివృద్ధిచేసుకొనె వీలే ఉండదట. ఆ పరిసరాలలోఉన్న ఆ బాలికలు అపే 

క్షీంచేదంతా చెడునడతేనట. సె్వెర విహారాలు చూస్తూ, కాముకత [పసంగాలు వింటూ వాళ్లు 

పెరుగుతారట. వాళ్లు ఎవరివై పు తిరిగి చూసినా---తల్లిగాసియండి, తోబుట్టువుగానీయండి- 

పతితలేనట. గౌరవమర్యాదలతో బతికే తల్లిదం,డులకు జన్మించిన బాలికల సంగతి చూస్తే, 

అట్లాఉండదు. వాళ్ళ లేచిపోయి చెడుదారిన పడ్డారనుకో, ఏ పరిస్థితిలోనూ క్షంతవ్యులు కారు. 

వాళ్ళను గొరెలవలె కోసి పారేస్తారు. మళ్ళా మాట్లాడితే చెండు నీష్టపోసి గొంతునై నా తడప 

కుండానే వాళ్ళ తలలు చరచర కోసేసారు, 

నన్ను వేశ్యావృత్తి లోకి దించిన పరిస్థితు లేవో చెప్ప్తుకోక పోతే, లోకులు నేను 

గూడా ఆడాదిడాఇండలో పెరిగిన దాన్నిగానే అనుకోవచ్చు. ఈడు ముదిరినా లగ్ననిశ్చయం 

వాయిదా పడిందేమో, అట్టా ఎప్పటికి కుదరని ముహూరానికి తాళలేక కాలు జారిండేమో? 

ఎవనిమీదనో కన్నుబడి లేచిపోయిందేమో, వాడు విడిస్తే మనోడు అంటుకౌన్నాడేమో, వాని 

తోనూ సరిపడక మరెవజ్ఞో చూసుకొని కొని ఉండవచ్చు. అట్టా జారి జారి జారిణీ వృత్తిలోకి 

దిగజారి ఉండవచ్చు ఆని ఇట్లా ఎందరెన్నైనా అనుకోవడానికి వీలుంది నాగురించి. అట్లా 

లోకులు తీర్మానించుకోవడం మామూలే, వాళ్ళకు నే ననగలిగిందేమీ లేదు. గౌరవమర్యాదం 

తో బతికిన వాళ్ళ భార్యలో, కూతుళ్లో ఎందరో పొడుకావడం నేనూ చూసినాను. వాటి పతి 

11 
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తలు కావడానికి దారికీసిన సంఘటనలు కూడా తెలుసు. మొద బి3: ఈడుకువచ్చిన కూతుళ్ళ 

పెండ్రిండ్డు వాయిదావేస్తూ పోవడం తలిదం|డుల తప్పు. రెండోది: కన్యల ఇమ్టానిష్టైలు విచారించ 

కుతడా పెండ్రి చేయడం, వధూవరుల వయసూ, రూపు రేఖలూ [పకృతులూ సరిచూసుకో 

కుండా తలిదం్యడులు కన్యను ఎవడు దొరికితే వానెకి అంటగట్టడం. కన్యమా(తం ఏం చేయ 

గలుగుతుంది? వాడితో నరిపడకపోతే వాళ్ణీ విడిచి పారిగోతు=ది. కన్యలకు మరో దుర్దశ గూడా 

ప్రా ప్రీసుంది. 'మవప్రాయలిలోనే విధవలవుకారు. ఆది దుర్భగ మెనడళ,అవృష్టం కలిసివ స్తే 

మరొకళ్ణి వరించ గలుగుతారు, ఆట్టాకాకుండా చెడు ఆలవాట్టక లోనై తిరా, బజారు పాలౌతారు. 

కానీ కట్టాంటివేమీ నాకుతగలలెేదు. నెను పుట్టిందేదుర్దశ, పరిస్థితులు అనండి విధ్యివాత అనండి 

నన్ను అడివిపట్టించినాము. చెడుదారి తప్ప మరో మార్గమె కనిపించలేదు. 

మా ఇంటికి కొంచెం దూరంలోనే ఉంటున్న దిలావర్ ఖాన్ దొంగలతో కలిసి తిరిగే 

వాడు. ఎన్నో ఏండ్డు అతని బీవిళతం లఅఖ్నో జైలులోనే గడిచింది నేను చెబుతూన్న ఈ కథ 

నాటికి అతను అప్పుడప్పుడే జామీనుపె విడుదలై వచ్చినాడు. 

మానాన్న అంటే సరి, దిలావర్ఖాన్ కు మహా కక్షగా ఉండేది. ఫె కాబాద్ లో 

అతబ్జి అరెస్టుచేసి నప్పుడు అతని శీలంగురించి జరిగిన విచారణలో మావాడలో ఉంటున్న వాళ్ళు 

వెళ్ళవలసి వచ్చింది. ఆందులో మానాన్న కూడా ఒకడు. ఆయన రుజుమార్గంలో వెళ్ళేవాడు 

సిజాయితీనే నమ్మినవాడు. మహారాణి (ప్రభుత్వంలోని ఆన్యాయాధిపతి పవి|త మైన ఖురాన్ 

తలపెఉంచి “సరే జమేదార్ ఉన్నదున్నట్టు నిజంచెప్పు. దిలావర్ ఖాన్ ఎట్లాంటిమనిషి 2 

అని అడిగినాడు. తనకు తెలిసిన వాస్త వం చెప్పినాడు మానాన్న. ఆయన చెప్పినదాన్ని బక్తు. 

అతణ్ణి జైలులో వేసినారు. ఆప్పటినంచీ మా నాన్న మీద అతను ద్వేషాన్ని పెంచుకొన్నాడు., 

జైలునుంచి బయటపడగానే పగతీర్చుకోవాలనుకొన్నాడు. మానాన్న మీదుండే పగ తీర్చుకోవ 

డానికి ఓ పావురాలగుంపును తెచ్చాడు. మానాన్నదే ఒక పావురాన్ని పప్రైసిశాడు. పన్రైసిన 
ఈ eo 5 పావురాన్ని తిరిగి ఇస్తే పావలా ఇస్తానన్నాడు మానాన్న. ఆర్థరూపాయి ఇమ్మన్నాడతను, 

ఓక సాయం[తం, మానాన్న పనికి వెళ్ళి ఇంకా ఇంటికి రాకున్నాడు, నేను అట్టా 

బయటికి వెళ్లినాను, దిలావర్ ఖాన్ ఓ చింత చెట్టుకింద నిలచి ఉన్నాడు. 

“అమ్మి! ఇటురా, మీనాన్న నాకు చెల్లించవలసిన పైకం చెల్లించినాడు. మీ పొవు 

రాన్ని తీసుకుపోదువురా” అన్నాడు. నాకు వల తగులుకుంటున్న ట్రం అతని ఇంటికి పోయి 

నాను లోపలికి పోగానే తలుపేసి లోపలిపక్కగొశ్ళిం తగిలించినాడు. నేనేమో కేకలు 
వేస్తున్నాను. అతడో పాతరగ్గు తెచ్చి నోటినిండా కుక్కి నాడు, ఓ సెల్హాతో నా చేతులుక ద్రెసి 

నేలమీద పొర్పించినాడు, దొడ్డితలుపు తెరిచి పర్ సాహెబు అనేవ్యక్తిని పిలచినాడు. ఇద్దరూ 

నన్ను ఎత్తి ఓ ఎద్దులబండిమీద ఎక్కించినారు. బండి కదులుతూ ఉంది. ఎద్దులు పరిగెత్తు 
తున్నాయి. 

నాది నిస్సహాయస్థితి. దయ్యం పిడికిట్లో ఇరికిన గతి. దిలావర్ఖాన్ మోకాళ్ళసం 
దున ఇరికిపోయి ఊపిరీగూడా వీల్చుకోలేక పోతున్నాను. అతని చేతిలో కత్తి ఉన్నది. రక్తం 

తిరిగిన గుడ్డతో హంతకునివలెనే చూస్తున్నాడు. నేను కట్టె గరచుకొని పోయినాను. 
ములిసంజ వెలుగులు మసక మసకగామారిపోతూ చుట్టూ చిమ్మచీకటి ఆలము 

కొన్నది. చల్లని దవగాలి జవ్వున కొడుతున్నది, రేకలు వారేనరికి నేను బిగర కరచుకపోయి 
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చలిలో వణకిపోతున్నాను. నా కళ్ళవెంట వేడి వేడిబొట్టు అదేపనిగా జారుతూ, రాలుతూ 

పోతున్నాయి. నేను ఇట్టా అనుకొంటున్నాను. “పని నుంచి తికిగి ఇంటికి వచ్చి మానాన్న 

నాకోసం ఊరంతా గ లిసాడు. మాఅమ్మ ఆయితే కలవరపోయి ఎవగొట్టుకుంటుంది. చిన్న 

తమ్ముడేమో నాఆవస్థ తెలుసుకోలేక ఆడుకొంటూ ఉంటాడు. ఒకరేమిటి, మాను, నాన్న, 

అన్న అందరూ ఒక టెమిటి, వంటిల్లూ ఇల్లుయానత్తూ , ఆవరండా, ఆవాకిలీ నాక శ్ళముందు మెరు 

స్తున్నాయి. మాటిమాటికీ దిలావర్ ఖాన్ కత్తితీస్తుంటాడు. నన్ను బెదిరిస్తూ ఉంటాడు. 

ఎప్పుడు గుండెలో పొడుసాడో అని గజ గజలాడిపొతున్నాను,. నానోరు కాస్త తెరుచుకొనే 

ఉన్నా, మాట పెగిలేటట్లులేదు. నా అవస్థలో ననున్నాను. ఇక దిలావర్ భానూ, పీర్ సాహెబూ 

తెల్లవార్లూ ఏదో మాట్లాడు కొంటూ, ఎందుకో నవ్వుకొంటూ సంతోషపడుతున్నారు, నన్నూ, 

నా తల్లిదం|డులనూ అనరాని మాటలంటున్నారు. 

“అసలు మొనగాని కొడుకే అయితేవాడు పట్టినపగ పన్నెండేండ్ల తర్యాత అయినా 

తీర్పుకొంటాడంటారు. పీర్ భాయీ! చూడుషరి ఆ మాటను నేను నిజం చేసినాను. ఫలానా 

వాని కొడుకున్నాడే వాడ ట్రై కక్క_స పడవలసిందే,” ఆన్నాడు దిలావర్ ఖాన్. 

“సిజంగా నీవా సామెతను రుజువు చేశావు, నీవు జెలుకుహోయి పన్నెండేండ్డు 

ఆయిందనుకొంటాను. అంతేనా?” 

“సరిగ్గా పన్నెండేండ్డు. భాయీ! లభ్నో జైలులో ఎంత కష్టపడ్డా ననుకొన్నావు. 

పోనీ, ఆదంతా ఇప్పుడు వాడనుభ వించి చూడనీ, ఎ" స్నరోజులు ఏకుస్తాడో ఏడ్వని. ఇంతే తే 

ఇది నా ఆదురుదెబ్బ చివరకు వాణ్ణి చంపే తీరుతాను. 

“అట్లా అనకు.” 

“నన్నే మనుకొంటున న్నావు, వ వాణ్ణి గనక చంపక పోతే నేను నా తం డికే పుట్టలేదనుకో” 

“నీవు అన్నమాట తప్పవని నాకు తెలుసు.” 

“కాస ఆగు. చూడ. ఏమవుతుందో?” 

“మరి ఈ పిల్లదాన్ని ఏం చేసానంటావు?” కీర్ సాహెబ్ అడిగాడు. 

“చంపి మురుగుకాల్వలో పారేసి తెల్లారక ముందే ఇల్లుచేరుకొంటాను,” 

ఆ మాటను వినగానే నా కాలం సమీ పించిందని అనుకొన్నాను. కన్నీ శ్లెండి పోయి 

నాము. హఠాత్తుగా గుండె కలుక్కుమన్నది. కాళ్ళూ, చేతులూ చల్ల బడ్డాయి. కాని ఆ రాక్ష 

సునిముఖఎలో కాసంత జాలిరేఖ గూడా కనిపించలేదు. జాలిసంగతి అట్టుంది. అతడు నా 

రొమ్ముమీద గట్టిగా పొడిచినాడు మ్పగుద్దినాడు. ఉండ చుట్టుకుపోయి నేను బండిమీడినించి 

పడినంత పని అయింది. చచ్చిపోయేముందు వలెనా మెడ వాలి పోయింది. 

“ర పిల్లను అట్లా చంపేసి, నాకిచ్చే డబ్బు లెట్లా ఇసావు?” పీ కీర్ సాహెబ్ అడిగి 

నాడి. 

శస డబ్బులా! చిల్లిగవ్వ మిగలకుండా ఇచ్చేసాను.” 

“ఎక్కడ తస్తావు నీ వింకేదో చేసావనుకొన్నా.” 

“ఎక్కడా దొరకక పోతే, పావురాల మ్మే సాను.” 

“మరో వనరు చెప్పనా?” 

క «స? 
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“చెప్పు.” 

“అరే ముసిలీ, ఈ పిలదాన్ని లఖ్నో తీసుకొని పోతాము. అమ్మేస్తాము.” చస్తా 
ననే భయంతో నా చెవులు దిమ్మెక్కి నాయి, ఆదుష్టుల సంభాషణ అంతా నాకు పీడకలలో 

కనిపించే గలభాలాగే ఉంది. పీర్ సాహెబ్ మాటలు మాతం విన్నాను, ఇతను నూరే ండ్డు 

బతకనీ అనుకొన్నాను. కాని ఆ కసాయి ఏమిచేయ దలచినాడోకదా! 

“సరే మంచిది. సమయమెట్టొస్తుందో చూతము. పదపద, పోనీ." 

“ఇకుడ కాసే పాగుదాం. ఆచెట్టు కింద ఇంగలం కనిపిస్తుంది, హుక్కా-మీదికి 

ఓ నిప్పుకణం పట్టుకొస్తా.” పీర్ సాహెబ్ నిప్పుకణ: తీసుకొని వచ్చేలోపలే దిలావర్ నా 

ప్రాణాలు తీసేసుకొంటాడేమో ఆని తనుకులాడు తున్నాను. వణుకు పట్టుకొన్నది. నాకు 

వెటైత్తినట్టయి లబలబ మొత్తుకొంటున్నాను, దిలావర్ ఖాన్ నావె పుచూసి, రెచ్చిపోయి మొకం 

మీద ఒక్కటి జమిరినాడు. “నోరుముయ్, పిల్ణముండా , కత్తి నూకుదునా". అరుస్తున్నాడు. 

అదోబూతు. 

పీర్సాహెబ్ దూరమేమీ పోలేదు. “ఆం! అట్టా చేసేవుభాయీ !” ఎత్రినచెయ్యి 

దింపవద్దని దిలావర్ ఖాన్తో అంటున్నాడు. 

“సరే, మంచిది. నీవుపో, సిప్పెతే తీసుకరా” హామీ ఇచ్చినాడు దిలావర్ఖాన్. 

కొంచెం సేపయింది. పీర్ సాహెబ్ కొరకాసులు పట్టుకొనివచ్చినాడు. హుక్కా 

తయారుచేసినాడు. తన జతగానికి గూడా అందించినాడు. దిలావర్ భాన్ హుక్కాను ఒక్క. 

బుక ,_లాగుతున్నాడు. 

“ఇది ఎంతకు పోతుందంటావు ? బ్యారం ఎవరు చేయిస్తారో | మనం చిక్కుల్లో 

పడకుండా చూసుకోవలెగదా !” 

“ముసిలోడా, అట్లా దిగులు పడతావేమిరా ! మనలను పబ్టేవాడెవ్వడూలేడు 

లఖ్నోలో ఇట్లాంటి బ్యారాలు జరగడం ఎప్పుడూ మామూలే. ఆ సంగతి నాకు వదిలిపెట్టు. 

ఆతతంగమంతా నేనే చూసుకొంటాను. మా ఆవిడ తమ్ముడు లేడూ, నీకు తెలుసా ?” 

“కరీం కదూ 7?” 

“వాడే. వాని బతుకుదెరువే ఇది. అబ్బాయిలను అమ్మాయిలను తెక్టలేనంత 

మందిని తెచ్చినాడు, సొమ్ము చేసుకొన్నాడు.” 

“అతను ఇపుడెక్కుడుంటాడు ?” 

“లఖ్నోలోనే, వాని అ త్రగారిల్లు గోమతీనది అవతలికే ఉంది. అతడక్క-డుండి 
తీరవలసిందే.” 

“అబ్బాయిగాని, అమ్మాయిగాని, ఎంత వెలకు అమ్ము డుపోవచ్చు” ? కొంత సే మైన 

తరవాత దిలావర్ థానే అడిగినాడు. 

*వన్నెనూ వాసినీబట్టి” 

“ ఇదెంతకుపోతుందంటావు ?”' 

“నూరు, అదృష్టముం టే నూటాయా భై” 

శనీ నమ్మకం నీ కుండ వచ్చ్చుగాని భాయీ, దీనికి వన్నే, వాసే ఏమీలేదు, దీనికీ 

నూ రైతే మహాఎక్కువ.” 



నేటి హిందూసానీ ముసల్మాను ఢ 
165 

“ప్రయత్నం చేసిచూస్తే తప్పేమిటి ? కాని దాన్ని చంపి నీవు ముశ్ళెగట్టుకొనేదే 
ముందని.” 

న 
రాతి అంతా _వయాణంచేసినాము. ఉరిశిక్ష పడిన వాళ్ళకు నిదబాగా ముంచు కొస్తుందని ఆంటారు. నాక్టే వచ్చింది. మృత్యువు నాముందే ఉన్నది. కాసేపటికి వాళూ 

న్మిదపట్టినారు. పీర్సాహెబ్కు నామీద జాలివేసింది. ఎడ్డగంతలు తీసి నామీద కవ్పినాడు, 
ఎన్నోసార్లు లేచి చూసినాను. కాని కీసుక్కుమనకుండా ఉన్నాను. మొకంమీదినుంచి గంత 
తీసిఅట్లా చూసినాను. బండిలో నేనొక్కదాన్నే ఉన్నాను. ఓ రెక్కఎ త్రి అట్టా పక్కకు 
చూస్తే, బారుగా గుడిసెలు కనిపిస్తున్నాయి. ఓ కూరగాయలంగడి ఉన్నది. 

దిలావర్ ఖాన్, పీర్ సా హెట్ ఇద్దరూ ఏదో కొనుక్కాంటున్నారు. బండి విడిచి 
ఉంది. ఎడ్లు డీ మృరిచెట్టుకింద మేస్తున్నాయి. కొంతమంది ఊరివాళ్తు మంటచుట్టూ కూచొని 
చేతులు కాపుకొంటున్నారు. ఓ చిమ్నలోంచి పొగ వెళుతున్నది. పీర్ సాహెబ్వచ్చి తలా 
యిందిన శనగలు కొన్ని నాకిచ్చినాడు. రాత్రంతా ఉపాసమే, కడుపులో నకనకకలాడు 
తున్నది. ఎంతో ఆదుర్దాగా వాటిని నోట్లో పోసుకొన్నాను. ఓ జెగ్గునిండా నీళ్ళు ఆతనేతెచ్చి 
ఇచ్చి నాడు, కొన్ని గుటకలు తాగికిమ్మనకుండా చతికిలాబడ్డాను, 

బాగా ఆలసట తీర్చుకొన్న తరవాత పీర్సాహెబ్ లేచి ఎడ్డను  మేకొల్సి నాడు 
దిలావర్ ఖాన్ తన హుక్కా నింపుకొని నా పక్కనేవచ్చి కూచొన్నాడు. సా వొతూనే 
ఉన్నాం. ఆనాడు నా గురించి అంతకక్ష పట్టినట్టులేదు. కత్తి ఆడిస్తూ చూపరేదు. అబ్బిలి 
కరవలేదు. గద్దించలేదు. తోవ పొడుగునా అక్కడక్కడ వాళ్ళు ఆగుతారు, హుక్కాలు 
నింపుకొంటారు. సరసాలాడుకొంటారు. ఉండిఉండీ తిట్టుకొంటారు. చొక్కా చేతులు పెకి 
ఎక్కిసారు. నడుములు బిగిసారు. కిందికి దుముకుతారు. ఏదో సమాధానపడతారు. జగ 
డం ముగుసుంది, ఎంత స్నేహంగా మాట్లాడుకొంటారం టే, ఇద్దరిమధ్యా రవంత పోరపొచ్చెం 

గూడా లేన రై ఉంటుంది. “మనం విడిపోయే సమస్య ఎట్టా వస్తుందంటావు ?* ఒక 

డడుగుతాడు, 

“ఏమెనాసరెే, అఆదిరాదు” జవాబిట్టుంటుంది. 

“సరే మంచిది. పోయిన సంగతి పోనీ.” 

“పోనీలే పోయిందేదో పోనీ.” 

ఆవిద్ హుసేన్ 

నేటి హిందూస్తానీ ముసల్కాను 

పిందూ దేశపు ముసల్మానులు పూర్వం ఎట్లా ఉండిరి ? ఇవ్పుడెట్టా ఉన్నారు ళ్ 

ముందెట్లా ఉండగలరు ? ఆనేవరశకే ఈ పు సకంలోని చర్చ పరిమితమైంది. అపేక్షించిం 

దంతా వాళ్ళు అచ్చంగా చేస్తారని, అనకొన్నటే మారి తీరుతారని సాహసించి చెప్పడం కుద 

రని పని. మనిషి-పురాజజోస్యాలనంచి చరితాత్మకమైన జోస్యాలు చెప్పగలిగే దాకా-భవి 

ష్యత్తులోకి తొంగిచూడగలిగే టెలిస్కోపులు తయారుచేసుకొన్నాడు. అందులో ఏ ఒకటీ 

ఈ చీకట్లో వెలుగుదారి వేసేటందుకు పన్గికిరాలేదు మర్తీ, 
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“దేవుడువేసిన మునుగు తొలగించడానికి మన వకంకాదు.” 

వచ్చిన చిక్సేమిటంటే మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా కొన్నియుగాలపాటు 

తపించికూడా మనిషి తన హేతుబుద్ధిని కొంతవరకైనా అదుపు లోషెట్దే అనుభవం సంపా 

దించలేదు. ఎన్ని సాధనలుచేసి చూసినా మనిషికామన ఆగుపులోకి రాశేకేదు. అనలు పిత 

లాటకం ఏమంటే : సాధ్యాలమీదికం టె అసాధాాలమీది మోజుకోసమే ఈ కామన విశేషంగా 

పనిచేస్తుంది! భూతకాలాన్నీ వర్తమానకాలాన్నీ గురించి తెబసుకోవడంకం టె థ విష్కత్తును 

ఆధ్యయనం చేసేకోనమే కోరిక శొలుచుకొనిఫోతున్నది. 

నో 

హిందూ దేశపు ముసల్మానుల భావిజీవితాన్నీ. ఆశలనూ రేఖామూ[తంగానై నా 

[గహించడానికీ, [(గహింపజేయడా"కీ ఈ రచయిత కోరిక నిర్విరామంగా  పెనగలాడు 

తున్నది. నిద్రలో మినహా ఈ రచయితకు చేతనాచేతన స్థితిలో ఉదయించే ఆదుర్దానంతా 

హేతుబుద్ధి పర్యవేక్షిస్తుండేది హేతుబుద్ధి వై దొంగినప్పుడు ఆ ఆదుర్దా-ఖైడీ లేచి చేతన 

ఉండేగదిని తట్టడం, ఎటూ చొరరాని ఆగది అదృష్టంకొద్ది ఓసారి తలుపు తెరిచి ఉండడం, 

ఆ 'ఇద' కలరూపంలో ఆ గదిలోకి [పవెశించడం ఈ రచయిత ఊహాచి తాన్ని ఆ[కమించ 

డం జరిగింది. హఠాత్తుగా భావో దిక్తుడైన రచయితకు కాలవేగం వెనక్కి మళ్ళినట్టుఅయి, 

గతంలోకి చొరబడి ఊహను | పభావింపజేస్తూన్న భవిష్యత్తు ఓ పుసకమే అయి, తనను 
చదివిస్తున్నట్టు అనిపించింది. అతను ఎంతో అప్యాయంగా చదివి జ్ఞాపకం పెట్టుకొన్నది. 

మెల్కొన్నప్పుడు మెదిలిన జ్ఞాపకాలను (వాతకెక్కించి చూపే పరిచయమిది. రచయిత 

రచించిన స్ఫూర్తితోనే వీటిని చదివి చూద్దాం. 

20వ శతాబ్దీలో ఉన్న హిందూదేశపు ముసళ్మాను హృదయం విచ్మితమైన భావ 

సంచారానికి గురిఆయింది, జీవితాన్ని మూడు గోళాలలో చూసి మతళసామాజిక జీవితం, 

జాతీయజీవితం, అంతర్జాతీయ జీవితం అని మూడు పేర్లు పెట్టుకొన్నాడు. ఈ మూడుగోళాల 

చుట్టూ వంతు పట్టి తిరుగుతున్నాడు. వీటిచుట్టే తిరిగి జీవితాన్ని వినియోగిస్తే జీవితానికి 

[పాముఖ్యమెైన విలువలుగల కెం దాన్ని దర్శిస్తానని విశ్వసిస్తున్నాడు. కాని కై వారం అంచుల 

నుంచి కేఇదాన్ని చేరుకోవడంకంటె కేం|దంనుంచి బయలుదేరి కై వారానికి చేరుకోవడమే 

సులభతరమని అన్న |పమాణ వాక్యాన్ని మరిచినాడు. మరోరకంగా చూస్తే విభిన్న గోళా 

లకు ఒక సమష్టి కేందాన్ని కనుకో_వడం బొ_తిగా ఆసాధ్యమేమరి. అన్వేషణలో ఏమీ 

కనిపించని పొగమంచులోకి తొంగిచూడడమే దక్కింది. ఎంత విషాదమంటే: ఆ పొగమంచే 
[పకాశమని అనుకొన్నాడు. దాన్నే పట్టుదలతో చూస్తున్నాడు. తనలోఉన్న (ప్రకాశాన్ని 

చూచే పయత్నం ఆసలు చేయనేలేదు. దానికోసం తపించే మాపేలేదు. అతనిలో బుద్ధి 

పూర్వకంగానే ఏర్పడ్డ ఈ ఆజ్ఞానం ఎంతవరకు పాదుకొనిపోయిందం టే, దాన్ని తొలగించ 

డం మానవళ క్రికి మించినపని అయింది. దివ్యశ క్రి సవాయమే ఆవసర మైంది. 

దివ్యశక్తి సోకింది. హిందూదేశపు ముసల్మాను అంతర్ముఖుడై నాడు. తేజ 

స్సును దర్శించిశాడు. ఆ తేజస్సులోనే సత్యాన్ని, వాస్తవికతను కనుగొన్నాడు. భగ 

వానుని దర్శించినాడు. ఆంటే వవి|తమైన ఆమూర్తి అతనికి పత్యక్షమైెందని కాదు. ఆడి 

సాధ్యమయ్యేది కూడా కాదు, ఎందుకంటే ఆతని భౌతిక నేతం ఆ పవి|త తేజస్సును 
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దర్శింర సమర్థ మైంది కాదు. జీవికపు మసకతెర గుండా పతి ఫలించే శాశ్వత 

సిలు అం ఆవ గ ల ం 

సుందరం, ధర్మం, త్ల Ma కనుక ్థాలిరాతు. సత్యం, శవం, 

గలిగి వాడు. నిరంజనమెన. తతంలో. దర్శించగలిే ఈ మహాతా లను. అ 

విలువలను దూసి ఆతడు PF క్రి , పపతులతో పణమిలి నాడు బన రా గ్ స 
వ నా ర్త . కి నించినప్పుడు 

ఆతన ఆత్మ ఆంతా _పేమమయమైనది., ఈ ఆనుభవంతో అతడు ఆచరణ రూపమెన 

ధార్మిక విశ్వాసాన్ని మలచుకొన్నాడు. అతనికి వారసత్వంగా సక్రమిఠచిన జీవితమన్నా, 

విశ్వాసశీలత్య మన్నా ఆదే 

ఇడిట్లా కావడాసికీ మ.౦దురెండ. _పశ్నలు ఉదయించినాయి. ఆవి ఆతజ్జి పూర్తిగా 

జ్యాగదవస్థ లోకి కీసుకరాలేదు. ఆంతరాత్మలోనుంచి గానీ నిరంతరమూ ఆవి గీపెడుతూ అతని 

శాంతినిభంగ పరుస్తున్న ట్టున్న సంస్పందన అశనిలో ఉంది. ఈ విశాల సృష్టికి కారణ మేమిటి? 

తానట్టా రూపొందిన ఉద్దేశ మేమిటి ? అనేవి అతనిలో ఉదయించిన (పశ్నలు. (అతదు 

భగవద్విశ్వాసంలో పడి నూతన జీవితాన్ని, శ క్రినీ ఎప్పుడు ఫొందినాడనే సమస్యు స్వాభా 

వికంగానే పరిష్కార మెందనుకోండి) మొదటిపశ్నకు అతనికి లభించిన సమాధానమేమీ 

లేదు. ఆ _పశ్న అతణ్ణి చేయగలిగిందేమీ లేదు కనక తనకు తానే |పషమి:చిడి. 

సర్వజ్ఞుడైన భగవంతుడే విశ్వాన్ని సృష్టించినాడనే భావంతో సరిపెట్టు కొన్నా ౫. తాను 

పుట్టింది ఎందుకు అనే రెండో పశళ్నకు మాతం సంతృప్తికరమైన సమాధానమె లభి చింది, 

అ |పశ్న ఉదయించిన తరాషతే అంతరాంతరాల్లోంచే అతసికి తెలిసిందేమిటం టే తనచూట్లూ 

ఆవరించిన ప౦కృతిలో తానేమిటో శ క్రివంచన లేకుండా తెలుసుకొనేటందుకే తనలో పరి 

పూర్ణ ఆదర్శాల రూపంలో పొదిగిన విలువలను (గ్రహించడానికే మానవసృష్షి జరిగిందని 

తెలుసుకొన్నాడు. సత్యాన్ని తెలుసుకొని సవా చారపరాయణుడై ,సౌందర్యగుణ [గహణంచేస్తూ 

దాన్నే సృష్టిస్తూ, ధర్మపంథాలో నడుస్తూ ఆట్టాంటి విలువలనే పవచిస్తూఉండడమే తన 

జీవిత ధర్మమని (గహించినాడు. జ్ఞానస్వరూపాన్ని, సంపదనూ ఆర్జించేటందుకు ఆతడు 

' పటోధితుడై నాడు. జ్ఞానోద్దేళం సత్యవ ర్రనను గౌరవించేటందుకేనని, ఆధికారం ధర్మాన్నీ 

పేఏమనూ గౌరవించేటందుకేనని, సంపదలు భగవంతుని (సృష్టిలోని జీవరాసుల) సేవ 

లకు వినియోగం చేసేటందుకేనని ఉన్నషరతు కూడా తెలుసుకొన్నాడు. 

తపస్సు పలితంగా నూతనంగా, ఆవిర్భవించిన ఆదృక్పథంలో, ఆ అంతర్ము 

ఖతలో , ఆనిశ్చయంలో, ఆ స్పూర్తిలో వా సవికతకు కేందంగా ఉన్న అంశాన్ని పొడ 

గంటూ కష్టాలకూ కడగండ్రకూ ఆతీత మైన ఓ జీవితాన్ని దర్శించి దాన్నే అనుగమించే 

ధైర్యాన్ని తెచ్చుకొన్నాడు. అతని భౌతిక న్నేతానికి మూడు సమాధి చ కాలు కి నిపించి 

నవి: మతవర్గానికి పారితినిధ్యం వహించే ఆట్టడుగు జీవితం, జాతీయ పరమైన మధ్య 

జీవితం, ఆంతర్జాతీయ సంబంధ మైన బాహ్య జీవితం. కాని ఆట్టడుగు భాగం, మధ్య 

భాగం ఆ రెండూ ఆచ్చంగా భావాత్మకాలుగా నే ఉన్నా ఆచరణోద్దెశ్యానికి (పతీకలుగా ఉన్నా 

యని ఆతని అంతర్యాణి (దివ్యవాక్కు) నొక్కి చెప్పింది : తనతోటి వారితో అంటి పెట్టు 

కొని ఉండి బ్లీవితాంతం వారితోపాటు భాగస్వామిగా ఉండడానికి మతపర మెన బ్లీవితం, 
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లొకికరంగంలో భాగస్వామిగా నిలబడడానికి జాతీయ జీవితం, వ్యక్తిగతంగా చేతనై నంత 

పొత్తు కూడడానికి ఆంతర్జాతీయ జీవితం. బాహ్యచక్రోంచో పరిస్ఫుట-గా కనిపించే సమస్త 

మానవ జాతి (భగవంతుని కుటుంబమె అంనరూ అందులో సజాతి సోదరులుగా ఉండేది) 

వాస్తవంగా నిలిచేది. 

ఇది మామూలు సంగతే అన్నట్టు బాహాటంగా కనిపిస్తున్నదే కాని ఇది హిందూ 
దేశపు మస్టిం మానసికాన్ని జీవిశధ్యెయాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. వివిధ మతదృక్ప 

థాలన్నీ ఒకే సక్యపూర్ణమైన ధర్మంలి లో లీనమైనట్లు వివిధ సంస్కృతుల పేరనిలిచిన అడ్డు 

గోడలు కూలినట్లు ఆతడు భావించినాడు, మానవ సంస్కృతి ఒకటే అని దిగేశ, పారింత, 

(పదేశభేదాలు లెని ఉన్నతోన్నత మైన విలువలన్నీ అందులోనే పతిఫలిస్తున్నాయని ఆతడు 

నియతిగా భావించినాడు. ఆతని నిజాయితి, జ్ఞానతృష్ణ విశ్యసంస్కృతిలోని విలువలనన్ని 

టినీ ఆకర్షించినాయి. కాపరిని చూసిన గొరె9లు తటాలున మందలో వచ్చి కలిసినటై 
కాస్త్ర జ్ఞానమూ, శాస్త్రియ వైఖరి అతనిలో కలిసినాయి. ఎడబాసిన సోదరులు వచ్చి కౌగి 

లించుకొన్న క్రై పిజాస్యామ్య భావనతో కూడిన స్వాతంత ము, సమానత్వము ఆతం 

పడుతూ వచ్చి అతి చేరినాయి, కొన్ని తరాలనుంచి వేచిచూస్తున్న ట్లు సాంఘిక నాక్టియ 

సంబంధమైన నిజమైన ఉత్సుకత ఆతజ్ణి స్వాగతించింది. ఎంతో కాలం తర్వాత తమకు 

తగిన స్థానం కల్పించే యజమాని దొరికినాడన్నట్టు సాంకేతికత, దాని ఉత్పత్తులు అమాం 

తంవచ్చి ఆతని కాళ్ళపై ఓరిగినాయి. శిశువులు కికాగురువును సమీపించిన ట్రే లలిత 

కళలూ, వాటి సృజన కిఎయాకలాపాలూ ఒక వంక సిగుపడుతు, ఒకవంక జంకుతూ అత జీ 

ఆశ 9యించినాయి, ఎంతోకాలం అతను [ప్రయత్నించినా లభించని అధికారం దాని వికృత 

రూపాన్ని విడిచి పవితంమై, మానవ సేవానుభవ పరాయణమై దానంతకదే వచ్చి అతి 
చేరింది, ఒక్కమాటలో చెప్పవలసివస్తే మహోతమమైన విలువలన్నీ-ఇందాకా అతడు 
దూరంగా చూసినవి కొన్ని, ఆతణి దూరంగా చూసినవి కొన్ని - గుమిగూడి ఆ స్తికతాలిప్ర 

ములైన సమరసభావంతో అతనిలో నిలిచి అతని వినూత్న మహమ్మదీయ మూ ర్రిమత్యాన్ని 
రూపొందించినాయి, 

ఇప్పుడు వాస్తవమైన లక్ష్యాలు : భగవద్భక్తి, సత్య _పచారము ఈ రెండే ఆని 

అతడు విశ్వసించినాడు. కాని 20 వ శతాబ్ది మధ్యభాగంలోని చీకటి ఘడియలలో, నిరాశలో 
ఉండి చూసిన దానికంటె ఆతనిభ _కి భావన ఇప్పుడింకా విశాల పరిధిలో పడ్డది. అప్పటి 

భ క్రిభావన కేవలం నిరఠతర (పార్థనవరశే నరిమితమై ఉండేది. ఇప్పుడది (పార్ధనతో 

[పారంథమై ఖభగవన్మహిమను విశాల విశ్వావీధు వెంట చా పేదాకా విసృృతమైంది. ఇప్పుడ 

తని “తక్సీర్” (భగవన్మహిమను చా చేకార్యకలాపం) కేవలం రాజకీయ నినాదంగా కాక 

అతని జీవితానికి పాణవాయువై ఉంది,దాన్ని ఇప్పుడు కేవలం తన (ప్రత్యర్థులను జడిపించటం 
కోసంగాని తన భయాన్ని పోగొట్టుకొనేటందుకుగ ని ఆఅ౭డు ఉపయోగించడం లేదు. తన 

ధైర్యాన్ని పుంజుకి కోవడానికి, ఇతరులను గూడా ధైర్యవంతులను చేయడానికి భ కి పతి 

పత్తులతో సర్వ శ _కమంతుడైన భగవంతుని మహాత్మా న్ని ఆతడు చాటుకు న్నాడు. సత్యం, 

సద్వర్తన, ధర్మం, సౌందర్యం, | పసేమవంటి కాశ్యితమైన నైతిక విలువలను ఆకళింపు చేసు 

కొన్న అతని భ క్తిభావన నేడు విశాలమైన పరిధిలో ఉండి. ఈ విలువలన్నీ అతడు తనత్తో 
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పాటు తన సమాజానికి, జాతికి, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి మానవాళి కంతకూ ఆందిస్తు 

న్నాడు, వ్యకి, సమాజం, జాతి, వికాలమానవత అన్నింటికీ దివ్యత్యమే మాతృక ఆఅ 

భావిస్తున్నాడు. ఆత్మ సంస్కరణలు పెంపొంది తోటి మానవుని సేవలోనే మానవుని 

మూ ర్తిమత్వపు పరిణత ఉందని గుర్తిస్తున్నాడు విద్య, విజ్ఞానం, మ ర్గదర్శక మెన ధార్మిక 

స. స్కరణ, రా. కీయ నంస్క_రణ, సౌందర్య సృష్టి, ఆర్థిక ఉత్పత్తి ఇట్టాంటి మానవ 

సేవకు ఉపయు కమెనవి ఏవి చేపట్టినా |పాపంచిక జీవన లక్ష్యం ఓక దినసి ; సమాజంలో, 

జాతిలో, స పూర్ణ మానవాళిలో పరస్పగం |పతిబింబించుకొనే తత్త్వఎ ఉన్నదని వీజిని 

భేదపరచి చూడడం ఆసాధ్యమని గుర్తిస్తున్నాడు . పెవాటిలో ఏ ఒక్కదాన్ని ఉద్ధరించినా 

రెండోదాని (పగతి కలిసి వస్తుందిగదా ! అఎదుకే భారతీయుడై న మహమ్మదీయుడు తన 

శాయశక్తులా భగవదర్పితముగా చేసే సెవ భేదభావం లేకుండా సృష్టికి దోహదం చేస్తూ 
ఊం౦ది 

అతని 'తబ్దిక్' (నత్యపచారం) కూడా “ఇబాత్' (భగవద్భావశ) వలెనే 

డింది. మహమ్మదీయథర్మ పర మైన విలువలను అతడు విశ్వజనీనమైన శా నీయ భాషలో 

హేతుమతి, నీతి వీటి ద్వారా అందిస్తున్నాడు. కొందరు ఈ విలువలద్వారా మహమ్మదీయ 

విశ్వాసాన్ని అరమరలేకుండా (గహిస్తున్నారు, తదితరులు, తమ తమ సాం[పదాయిక మైన 

విశ్వాసాలకు అంటి పెట్టుకొని ఉన్నవారు ఈ విలువలను (గహించి తమ విశ్వాసాల మెరకు 

మరింత నియతితో పట్టుదలతో, వ్యవహరిస్తున్నారు. క్రియాశీలురైన ముస్టింలు ఏ మతశాఖకు 

చెందిన వారైనాసరే, లౌకిక సిద్ధాంతరీత్య ఏ నిష్టను అనుసరించే వారైనాసరే మౌలికమైర 

విలువలను [గపహాంచి ఆచరించేవారై తే సరి వారినందరినీ భారతీయుడైన మహమ్మ దీయుడు 

గు రిసాడ.. జీవిత పోరాటంలో వారినందరినీ తన సవాచరులుగా చేసుకొంటాడు దేశ[పగ 

తికి సంబ- ధించిన కార్యకలాపాలలో వారందరితో తాను బుజం బుజం కలివి నిలుసాడు, 

[పాపంచిక స్థాయిలో న్యాయ, సామాజిక, ఆర్థిక రంగాలలో (పేమధర్యాన్ని సాధిస్తాడు. 

వ£0వ శతాద్ది మధ్యభాగంలో ధర్మాధర్మాలకు కలిగిన పోరాటంలో పాల్గొని తన 

సహచరుల సహాయంతో ఇతడు గణనీయమైన విజయాన్ని సాధించినాడు. భారతదేళంలో 

(శే యోరాజ్యస్థాపనను ఆశించి ఒక నియత మైన ఆర్థిక విధానాన్ని స్థాపించడంలో నేమి; ఆర్థిక 

మైన పోటీలో లోపాయకారీ తనాన్ని తనిఖీ చేయడంలోనేమి; అమాయకళనూ, అజ్ఞానాంధ 

కారాన్నీ తనదేశంనుంచి పారదోలడంలోనేమి; అనై క్యతను ప్రోత్సహించే [పాంతీయ భాషా 

మత వర్ష శకులను ఓడించి భారతదేశాన్ని ఒక్ స మైక్యజాతిగాచేసి జాతీయ రాజ్యాల కుటుం 

బంలో సుఖసంతోషాలతో మెలిగే సభ్యదేశంగా రూపొందించడంలో నేమి తన షప్యాతను బాగా 

నిర్వహి ంచినాడు, ఏకాధికారానికీ, పెట్టుబడిదారీ _పశాస్యామ్యానికీ మధ్య ఆధీరాజ్య, నాస్తిక 

రాజ్య, సోషలిస్టురాజ్యాలకు మధ్య అణుయుద్ధం పెటిలిపడేతరుణంలో ఇతడు తన అమూల్య 

మైన సేవలను అందించి ఆ |పమాదాన్ని తవ్పించడమే కాకుండా వివిధ విధానాలను అనుస 
రించపోయే ఆయారాజ్యాలమధ్య సన్నిహిత సంబంధం చేకూర్చి తన హితమిత నీతిని నిరూ 

పించినాడు. |పజాసాంమ్యం (ప్రసాదించిన స్వాతం[త్యము ఆర్థిక అసమానత్వానికి లోబడి 

చిక్కి పోయినప్పుడు, స్వాతతత్య రుచిని కోట్లాది ప్రజలు ఆనఖ వించలేని స్థితిలో ఉన్న 
ప్పుడు ఇతడు సత్య సందేశాన్ని ఆందివ్వడానిక్ మొదటి వరుసలో శే వచ్చి నిలిచినాడు. మానవ 
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జీవనానికి కొవంసింది కేవలం పొట్టపూ ర్రికళ్వం చూ్యూతమే కాదని, అతని జీవనాడిని కద 

లించేది స్వతంతమైన చై తన్యమె అన; అతని గుండెకువేడి, ఆత్మకు సత్తాకలిగించేది ధార్మికా 

నందమె అసిచెప్పి సోషలళిస్టుఐకు ఆత్మ విమర్శ కలగజేసినాడు. 

ఇప్పటి భారతీయ మహమ్మదీయుని విశాలగృహ పరిసరాలు [ప్రపంచము అయినా 

ఆ పరిసరాలలో వైభవోపేతమైన ఉద్యానంవంటి భారతదేశంలోనే ఆతడు నివసిస్తూ, పరులు 

ఆసూయప డేటట్లుగా దాని పచ్చదనాన్ని పరిపోషిస్తూ తన రక్తమూ చెమటలూ ధారపోస్తు 

న్నాడు. ఆతడు బీవి.చివాా మరణించినా న్వదెశీయ విదేయభేదం లేకుండా మి, తులసాదర 

నాష్షభూతులను పొందుతూనే ఉన్నాతు. సంతుష్టి, ఆసంతుష్షీ సం భమం, విశ్వాసం ఇని 

శలగాపుళగమె ఏర్పడ్డ ఓక మిక భావంతో అతడు తనసృష్టి క_రవద్దకు పోతాడు తన 

సాధ్యమైనంత తాను చేసినాడని సంతుష్టి, ఆశించింది చేయ చేకపోయినాడని ఆసంతుష్షీ, పర 

లోకంలో తనకేమి సంభవ స్తుందో ఆని సం్యథభమం, పిమితమెన తనశక్తి కారణ గా సంభ 

వి చిన లోపాలను దా పూర్ణుడెన భగవంతుడు క్షమిసాడని విశ్వాసము, అతడు నిష్క_9 

మి:చిన తర్వాత వాతావరణమంతా ఒక కవి అన్నపే ఆదే శబ్దాలతో (పతిధ్వనించనుంది 

“అతని ఆత్మ ఎంత ఉలాసకర మైండి ఎంత స్వతం[తమెంది ! ఆతనికి భగవదాశీర్యాదం 

లభించనీ.” 

మీర్ పద్యం 

బుతువు మారెనని వగలగాలి ఈలవేసి చెప్పింది. 

బుల్ బుల్ కుసుమపొదకు వాలి కొసరికొసరి పాడుతుంది. 

ధార్మిక సంస్కరణా ? బలిఆయితవి పాత నమ్మకొలు, 

కొత్తది “కాణా' దర్శించండీ తెల్ల విగహాలు ! 

ఎవరు కిమ్మనరు ఈ మార్పులలో ఏమి అబ్బురాలు ! 

తామంతా తమకు జన్మనిచ్చిన తంబురా స్యరాలు. 

విప్పవమిది ఆక్సర్ ! ఎందుకు గుండె బాదుకొంటావు ? 

మాడిన కాలం. నేనుండను మరి నీవు ఉండబోవు. 

అక్బర్ పె పోలీసులకే ఫిర్యాదులు చేస్తారు, 

ఈ యుగాన గూడా నమాజు చేస్తాడని చెప్తారు? 

ముస్తిం బతుకా ఇది? అబ్బా, అడుగడుగుకు ఓజాకు, 

దేవుని [పసాదమే, ఆయినా తాగనివ్వడా షేఖు ! 

ఆయుధాలను ధరించడానికా ఆసలు వీలులేదు, 

తుర్కీశ్యతువులను ఎదిరించే శక్తి మనకులేదు. 

గుం డెబద్ధలెపోయేదాకా ఘోషిసామంతే, 

ఇటలీ తుపాకీ దవనిక్కాలని శపిసాము అంతే. 

ఆరిగ ఆకేకా ? దూరదూర కోణాల్లో మూల్గింది, 

కాలేజీ పిలుపేమో దగ్గరదగ్గర రమ్మశడి. 
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పూవు జీవికం ఎంతకాలమని సవాలు వచ్చింది, 

మొగ్గకు తెలిసిందేమోమరి పొరపొరగా నవ్వింది 

స ధలు పడగా గుడిసెకోన ఓ |పమిద మిలుకుమండి, 

ఆణగీమణగీ చికాకుపడి నాగుండె కలుకువంది. 

వియోగవేవనతోనే సంయోగబాధ మసిలి..డ్, 

గాఢవాంఛ గజిబిజి పాల మ్యు సమాధికి పోతుం”, 

పరిసరమంకా | పపంచమంతా భమకు లోనఎ ంది, 

న ఊవాను గీపెట్టుతున్న దే ఈడమిగులుతుంది. 

[ప్రణయం (పారంభంళోనే సలసల కాగించించి, 

బూడిద బుంగ మిగిలితిని పణయ పరిణామమా ఇది? 

ఆల్బంవలె కనిపించే ఢిల్తీ బజారు అపురూపం, 

చూచేదంతా పూర్ణభావనకు అమరే [పతిరూపం. 

నాదెన్యంలో లోతుచూచి ఆశ్చర్యపడకుమోయి ! 

బతుకుదారిలో గతుకులు తప్పని గతి ఇర్తేనోయి. 

పేద ఆశలకు తికమకతీరదు జీవితప ర్యంతం, 

సీ వెడబాసిన పుణ్యం నేన గుడయ్యిన ఏకాంతం. 

ఆదేమిటో ? బులిపించిందీ తోటో ! బుల్బుల్ పాటో ! 

జీవిత కాలం ఎంత వేగిరంగా నడిపి-ది? ఎటో? 

ఆంగ్లానువాదం 

వరాకాలం 
ర్న 

తాగు, తాగు, 

తనువు మరిచి ఊగూగు : 

జడలు విచ్చుకొని మబ్బులు దిక్చ!కంచాయన వేళాడినవి! 

చుట్టూముట్టూ, రోదసినిండా చీక సే దిగగమ్మినవి. 

తలలపై తాగరు పాగాలూ, 

కలకల లాడే మొగాలూ, 

పూవులమీది మంచుబొట్టవలె 

చితిపొటి చినుకు మొగాలాచూసి 

శ్రావణ మాసపు కాళరా[తులూ 

క త్తిమెగుపుతో తళుక్కుమన్నవి ; 

చుక్కలతోనే పోతపడు తూ 

మిణుగుర్లు మిలుకు మిలుక్కుు మన్న వి 

గడగడ ఉరుముకు (పియురాలు 

ప్రియని కౌగిట్లోనే ఆతుక్కొన్నది, 
ఇంటి కప్పుకూలి లప్పుమన్నది, 

ఎనరికేకనో గతుక్కు మన్నది, 

: ఎం. సాదిఖ్ 

తాగు... 

తాగు,.. 

. తాగు... 

త్రాగు, 

471 
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పటపట బోట్టకు మెఏ సేముఖాలు పసందుగా మెరిసినవి ; 

బిలజిల రాలేచినుకులు చక్కిలిగింళలు పెడుతున్నవి ; 

వికి; కప్పుల గుడి సెల్లో చిటపొట పొటుకుల దోవాటం ; 

కొండ నడుముచుట్టూ ఆశుకొనే పసిక ఆలల దోవాటం. తాగు... 

ధారలు గట్టి కురిసే వర్షం వరదలు గట్టిస్తుంది , 

పపువులనూ, పక్షులనూ కలిపి స్నానం చేయిస్తుంది. 

కప్పలు గరగరగదవాగంగా, కీచురాళ్ళు కీచుకీచుమనగా, 

కొరకొరమని రెక్కలు రూడిస్తూ కొంగలు నింగికి బారుగట్టినవి ; 

కోకిలదే, పిచ్చుకదే పాట ; 

మత్తెక్కిన నెమలిది ఆ ఆట. 

హోళి 

తీయతీయగా అడుగులువేస్తూ, 

ముఖం మీది పర్దా తొలగిస్తూ, 

తొంగి తొంగి అది చూసిందిపుడే 

మన ఎదలను కలపాలీ 

రనకేశి హోళీ 

కంబీరల్లో కెపు దాచుతూ, 

మంజీరాల్లో లయలు చూపుతూ, 

పొంగే ఎదపె నిశ్యాసిస్తూ 

అది కదలగనే అందరు కదిలిరి, 

పీధిపీధి ఆడాతీ 

రసశేశీ హోళీ 

హోళీచెలి చూపుల బెళుకుల్లో, 

పడుచు సఖుల చూపుల తళుకుల్లో, 

కుంకుమ పళ్ళాలు కుమ్మరిస్తూ 

గంగాళాల్లో రంగు కలుపుతూ 

ఊరంతా పాడాలీ 

రసకేశీ హోళీ 

చెలి హోళీ నృత్యం చూస్కుంటూ, 

దాని అడుగుతో దరువేస్కుంటూ 

చిన్నా పెద్ద గుంపులు గడుతూ 

ఈలలువేస్తూ, కేకలు పెడుతూ 

తననన నననన తంజురాలతో 

జకజుం జకజుం జమిడీకరలతో 

తాగు,,. 

ఆంగ్లానువాదం ; ఎం, సాదిఖ్ 
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అడుగు అడుగు గజ్జెల గలగలతో 

పెటపెటపెట తప్పెట కొటతో 
లు లి 

దినమంతా అడాలీ 

రసకేళీ వోళీ, 

ఆంగ్రాశునాదోం ; ఎం. సాదిఖ్ 

జె. ఎల్. కౌల్ 

గాలిబ్ వ్యాఖ్య 
కొత్తగా పవేశిస్తున్నారా జీవితంలో ? 

ఇదో కోరికల పండుగ జొగ త్ర. 

తాగుడులో నాట్యంలో తన్మయులవుతూన్న 

మీరంతా జాగత్త, మీకు కళ్ళుంటే చూసుకోండి 

మీకు చెవులు గనక ఉంటే నామాట కాస్త పట్టించుకోండి 
న్ * * 

హేతువుకూ, విళ్వాసానికీ బద్ధళ్యతువు సాకీ ; 

సీ ఉరువు బరువులనూ ఆధిక్యాన్నీ దోచేసుకుంటుంది. 

నిన్నరా(తి, తోట పూలబరువులతో, గుబా 

శింపులతో బాగా విచ్చుకొన్నది. 

విణమెట్ల స్వరాల్లో ఉబికే సంగీతానికి 

పరవశించిన సాకీ _ కండ్ల పండగగా, 

చెవుల పండగగా - ఆది ఆడిందే ఆట, 

పాడిందే పాట. 
* ల్ * 

కానీ, మీ ఉదయం ఆ సంగీతం సంబరం ఎదీ? 

ఆ ఉబలాటం ఆంతా ఏమైనట్టు గ్ 

తోట ఎడారిగా మారిపోయింది, 

అంతో సద్దుమణగారు, 

కాంతులు వెదజిమ్ముతూ ఉల్లాసంగా 

రాతి సాంతమూ వెలిగిన కొవ్వొ త్రితోసనహా 

అందరూ మాయమయ్యారు ! 

ఆరిన మంటలు వెలిగ కే. పొగలవలె 

ఏిచారాలు కమ్ముకొంటున్నమవి. 

మళ్ళీ తిరిగిరాని గత వై భవాన్ని తలచుకొని 

ఏకాంతమౌనం గొణకొ_ంటున్నది. 

* * జ 

ఈ (పపంచం విల్పలు ఆడుకొనే రంగస్థ లంగా 
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కసి వీ 

ఇదంతా ఓ కల్పితదృృళ్యం. 

సా_మన్ వై భవ=లాంటి కట్టుకథ. 

వాలను లేపి మకుమలుగాచూ పే 

దేవదూత గారడీ వందిది. 

నామట్టుకు ఈ [పపంవం నామకార్థ మే 

వాసవం 

కనిపించేదంతా (భమజన్యం 

నా ఆత్మలోని నిస్సార త్వాన్ని ఎడారులతో పోల్చనా ద 

సీటి ఎడారులనదగ్గ సము దాలతో పోల్చనా గ్ 

దద్దరిల్రిన నా వృదయంలోంచి వెలువడే 

సుడిగాలుల దుమ్ములో ఉన్నవన్నీ ఎడారి 
ధూళులే, 

* * * 

దేవుళ్ళులేరు, దేవుడొక్క_డే అంటుంది ఖురాన్. 

మార్మికతావాది ఓ ఆడుగు వెనకేశాడు. 

తన వైజ్ఞానిక చైతన్యంతో కొలూని నిలబడి, 

“ఉన్నది శూన్య మే కాని దేవుడులేడు” ఆంటున్నాడు, 

వై విధ్యంలో ఏకత్వాన్ని, ద్వేషంలో సామర స్యాన్నీ 

LE న్నది, 

ఆతను చూసూ దై థీ భావాన్ని వ్యతిరేక స్థితిని తిరస్కరిస్తున్నాడు; 

అవన్నీ (భమలసీ, కట్టుక థలనీ, చావృతెలివి 

వంటివనీ భావిస్తున్నాడు. 

హేతుబుద్ధీ, తన్మాత9ల జ్ఞానమూ ఇవి 

మనిషి కండ్లకు గంతలు; 

వస్తువులో దాగిఉన్న ఏకసత్యాన్ని అవి 

చూడకుండా చేసాయి. 

పవిత 9 గ౦ం౦థాలు ఒప్పుకొనే దేవుణ్ణి 

మార్మికతావాది గూడా నిలిపినట్రై 
“జరిగే పాపాలకంతా దేవుడు ఓ రకంగా 

నిస్సహాయుడైఉన్న సాక్షిభూతుడు, పాపాన్ని 

నిషేధించడానికిగానీ, ఆణచడానికిగానీ 

ఆతనికిశ క్రిలేదు. ఆంటాడు మార్మికతావాది, 
x x xk 

కాసి సందేహం మిగిలింది ! 

శూన్యమే ఉండి దేవుడు లేకుంటే 

ఆంటే ఉన్నది అంతా శూన్యమే అయితే, 



గాలిట్ వ్యాఖ్య 175 

ఆదే దేవుడా? 

అన్నిటిలోనూ ఉన్నది ఏకత్యమే ఆని 

కొందరు గుర్తించింది అదేనా ? 

ఆట్రయితే ఉన్నది ఒకటే, 

ఆదిజహుధాత్వంచెంద వలసిన ఆవసర మేముందని 

అడగ వలసివస్తుంది. 

సృష్టి కత్తాన్నిగురించి కొందరు తికమక పడతారు 

ఎందుకో శూన్యం ఉన్నప్పుడు ఓప భూ ! 

నీవు ఉన్న పే. 
పికృతిలోనూ, మనిషిలోనూ ఉన్న ఈ 
నానా రూపత్యం ఏమిటి ? 

సౌందర్యం, పేంమ వీటిమూలం ఎక్కడుంది? 

సుష పిలో, నిశ్వాసలో, 

అగరుబత్తీ పొగవంకరల్లో, కాటుక క ళ్ళల్లో 

ఆకర్షించే దానికి అర్థమేమిటి 

పచ్చికలో ఉండే పసిమి, 

పూలల్లో తొంగిచూసే లేతగరికపచ్చరంగు, 

మేఘాల నీలిమ, 

కదలాడే గాలి, 

ఇవన్నీ ఏమిటి ఎక్క-_జ్ఞుంచి వచ్చాయి? 
శో k x 

జీవితం ఒకపందెపు గుర9౦, దానివేగం గాలివతిటిది; 

ఎక్కడికి పరుగెత్తుతుందో ! గమ్యమేమిటో ! 

ఎక్కడ ఆగుతుందో ! 

దానిమీది రౌతు (మనిషి) నిస్సహాయుడు, 

కళ్ళం సంబాళించలేడు, 

రికాబుల్లో కాళ్ళు స్థిరంగాతొక్కిపట్టు కోలేడు, 

* * కః 

భగవాన్ ! ఈ ఆపత్తు నుండి రక్షించు, 
పాషాలను లెక్క చూసుకొమ్మని నన్నడగకు; 

సీ శికనుంచి తప్పుకోనూతేను, 

కాసి నాలో చేరిన నానాపాపాలు 

పరస్పరం ఫోరాడుతూ, మరకలంటించుకొంటూ, 

నేను గురికాటోయేతాపాలనూ, వేదనలనూ 

జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి 
Lp —_ 

వాటి నన్నింటినీ ఎంచుకొంటున్న ప్పుడు 
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నేను చేయని పాపాలను తలచుకోని 

మొత్తుకొంటున్నాను. మళ్ళీసరికొత బాధ. 
xk * x 

వసంతం తన చై తన్యాన్నీ, ఆకారాన్నీ, 

రంగుహంగులనూ వినివిస్తున్నది. 

రోదసిలో _సబ్దంగా ఉన్న చీకటితెరను 

సూర్య చందులు చీల్చి వేశారు, 

నీ చుట్టూ సంబరంగా చూసుకో, పరకాయించు, 

మెరి సేకళ్ళను భూమిపై సారించు. 
భూగోళ వాసులారా ! (పపంచ |పాభ వాన్ని 

చూడండి; భూదేవి చిరునవ్వు మోము, 

మెరిసేకళ్లు, ఆకుపచ్చని దిరుసు చూడండి; 

ఆమె ధరించిన మెత్తని గరికపచ్చ-ఎరుపు- 
రంగుపూలు చూడండి 

ఎక్కడచూసినా భూమి వ్యజాలు తాపిన 

ఆకాశంవలె మెరుస్తున్నది, 

తెరపిమా టిలేని, సిగ్గు దొంతరలేలేని 

ఈవసంతవై భవం కాలువల్లో, సరస్సుల్లో 
(పతిఫలిస్తున్నది. సరస్సుల నీలవర్డం 

కనుమరుగై పోయి లేతగరిక పచ్చని 

జలవర్ణం మెరుస్తున్నది. 

అ దాసానిపూవు ఆప్యాయంగా 

చూస్తున్నది పూలన్నీ గుప్పునగుబా 

శిస్తున్న వి, చుట్టూరా ఉన్న ఆకుపచ్చ 

దనంమీద చూడు : మలయమారుతం 

గలగలా వీస్తూ సారాయిస్పర్శవలె చళల్చగా 

తగులున్నది కాంక్షలను రేకిత్తించే 

నీ చూపులు నావాంఛను మెల్కొ_ల్సి 

నన్ను అమాంతం ఊ పేస్తున్నాయి. 

దుస్సహమైన నీ వియోగభారం నన్ను నిరాశతో 
[కుంగదీస్తూంది _పకాంతమైన నా 

హృదయానికి చర్చని నిరాశను 

కలిగిస్తున్నది. 

భగవాన్ ! (పేమ అనేది సుఖమూ దుఃఖమూ కూడా కల్లించాలీ 

* * * 

నాకు తెలును (పణయజీవి జీవితమంతా 
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తాను _పేమించిన హృదయాన్ని స్పృశించడం 

కోసమే శాసిస్తుంది. 

వానచినుకు ముత్తెం రూపం ఎత్తడానికి 
ముందు ఎన్నో ఆగ్నిపరీక్షలకు గురి 

అవుతుంది. 

నాకు తెలుసు: బాధించే పేమఎంతకాల 

ముంటుందో ! 

నాశోకం కేకలు నీ చెఏదాకా సోకినప్పుడు 

నన్ను నిర్ణయగా చూడకుమని కోరుతున్నాను 

నాకు తెలుసు : [పణయనుఖానుభూతి 

అంచి నా మరణమరి, అప్పుడు పణయమె 

లేదు గదా! 

నాకుతెలుసు : మరణం దుఃథాలనన్ని టిని 

ముగిస్తుందని, అన్నిటినీ |పళమింపజేస్తుందని, 
(పభాతమయ్యేదాకా (మృత్యుంజయు 

డయ్యేదాకా) మనిషిని కొవ్వొత్తివలె వెలిగించి 

ఆర్వేస్తుందని 
x * * 

అందరికీ శుభాకాంక్షలు 

కుల-మత- పతిపక్ష భావనలతో మనం చీలిపోఎ 

జరుపుకొంటున్న పోరాటాలకు 

స్వసి చెప్పుకొందాం. 

మన కార్యకలాపాలన్ని టికీ మంచిగానో, 

చెడ్డగానో చెప్పుకొనే వ్యాఖ్యానాలు 

ఆపుదాం. 

ఈ [ప్రపంచం ఇట్టా-మనిషి కోరికలన్నీ 

తీరుస్తూ, అద్భుతమెన సంతోషసంబరాలు 

నింపుతూ-స్యర్గంగా వికసించని (P. 11 

సమైక్య భావమా! హిందువులు తమ 

విగహాలముందు సీ నామకీర్తనం చేసుకొనే 

అవకాశం కల్పించు. పారసిలు అగ్నిలో 

సీ సంగీతాన్నేపిననీ 

అవును, నాస్తికులు గూడా ఓమూలకార 

ణాన్ని ఒప్పుకొని తీరాలి. 

దేవుడు, యొహో్మోూ, బుద్దుడు, అల్లా 

అంతా ఒకటే 

12 
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నక్షతం 
నిన్ను జడిపించిన చందమామ ఇదేనా ? 

నీవు దిగులుపడే వేకువసమీపించిందా ? 

సౌందర్యగళం పై వాలి జారిపడ్డక త్రి 

ఇచ్చిన సందేశం వారు నీకు అందించారా ? 

నీ తేజస్నంపదను వీకటి కొల్పగొట్టిందని 

నీకు సూచనగానై నా తెలిసిందా ? 

ఈ దశ ముడుచుకొనిపోతూ వెల గురేక 

వలె నిష్కమించడానికి ఎదురుచూస్తున్నది. 

ఈ మట్టిగో ళానికి దూరంగా ఉన్న స్వర్గం 

ఆ ఉన్నతపిఠాన్ని ఎవరికి ఆండించింది ? 

లేత వెన్నెలపాొరవలె మెరిసే దుస్తులను 

ఎవరిపైన విసిరింది? - నీపైనే, 

గజగజ లాడించే చలిని నీ నాజూకు కిరణం 

చుట్టి వేసే దెప్పుడు 1 

చీకటి చెదరిపోతున్న వుడు కాలజ్ఞ్జుడు 

కాని మనిషి అసహ్యమైన మనిషే, 
ముడుచుకపోయిన ఓ బాటసారీ! ఈ జీవిత 

నాటకరంగం చితమెంది. ఒకరికేమో అగాధ 

మెంది, మరొకరికి [బ్రహ్మానంద మెంది. ఈ 

రెంటిమధ్య ఎన్ని విచిత దృశ్యాలు ? అబ్బా |! 

ఈనిన పందివఠె ఉన్న సూర్యుడు ఊపిరి 

పీలుస్తున్న ప్పుడు చుక్కల గుంపులు చావవలసిందే. 

భయంకరమైన ఈ జీవితం మరణశయ్య పె 

థీకర_. ఆటవిక- వినోదాలు ప్రదర్శిస్తుంది. 

కొత పూవు విలసనం వెన్క మొగ్గచేసిన త్యాగం ఉంది. 

అస్తి త్యం ఖాళీగా ఉన్న ప్పుడు ఓ గాజు 

చిట్టుతుంది. ఎందుకంటే, (పకృతి యాంత్రిక 

మైన కాంతిలో ప్రవేశించ గూడనిది. 
ఆన్ని కాలాల కోసమని ఏర్చికూర్చి పెట్టిన 
సహనమంతా అస్థిర మైందే. 

(బాంగె - దారానుంచి) 

గజల్ 

గట్టసందులు మెరిసినవి “గనగసాి మొగ్గల వెలుగులో, 

కొత్త నొక్కులు నెర్చి బుల్ బుల్ పలికినది నా మనసులో, 



కొలం 

రంగురంగుల దోంతరలు, ఆవిపొదలు విచ్చిన పూవులా ? 

వశ్నెవన్నెల దిరుసులను సవరించుకొను ఆహృరనలా ? 

మంచు ముత్యాల్ చల్చుతూ వీచినవి వేకువగాణులు, 

గుజాళిస్తూ విచ్చుతున్న విలే గులాబీ చాలులు, 

ఓ స్వశంత విలాసినీ! నిను పిలిచినవి అకవిదార్హా? 

ఉవయ కిరణం జిలుగుతో మెరిసెటి పట్నం బజార్హా 1 

లోతులో పాతుకొని పోయిన స్వాత్మను కెలికి చూచుకో 
నాకు జాసటకావుగా, నీకైన నీవె నోచుకో. 

సొంతలోకం వింతలోకాం, ఆక్కడివెసై యాతలు, 
వినాశ మొ ! ఢోకా విజయమో! తెలుపవీ తన్మా,తలు 
స్వ శంగా సాధించినవే నిధులు, ఆవి నిలబెట్టుకో, 

ఎగిరివస్తూ ఎగిరిపోయే సంపదలు ఏమట్టుకో ! 

సొంత పరిసరములో చూడను తెల్పవాని హుకూమతు, 
_(బాహ్మణుల ద్వేషాగ్ని, షేఖుల కసి గలాటా బాబతు* 

పరుల శక్తికి మోకరిల్లి వాని వైభవము చూడు, 
[పాణమూ, మానమూ రెండూ కుదువబెట్టిన మగాడు ! 

కాలం 

జార్ పోయిందేమిటి ? 

జారుతున్న దేమిటి ? 

ఈ సత్యం కొందరికే తెలుసు. 

కాలం గుమ్మంలో నిలిచి ఆప్యాయ 

మైన రాగజ్వాలతో మెరుస్తుంది. 

నా చెంబులోంచి జారిపడే |పఠిబొట్లులోంచి 
న్! 

కాల| ప్రవాహపు సవ్వడులు వినిపిసూ కొత 

కొత దృశ్యాలు కసిపిస్తున్నవి. 
0] 

4793 

(బాలె క జబీల్ నుంచి) 

నా జపమాల శారి ఉదయ సంధ్యాకాంతుల పై పడి మెరుస్తుంది. 

పరిచయమైన |పతిదానితోనూ, (తివారి 

తోనూ నాకు అభి పాయభేవమే ఏర్పడింది. 

నా విధులకోసం నా ఆజ్ఞలే జారీచేసుకొంటున్నాను, 

ఈ కాలమా? : ఒకరికి రౌతు, ఒకరికి 

పందెపు గుర్రం, మరొకరికి కొరడా దెబ్బ. 
నా పంక్తిలో నివు కూర్చోక హోతే ఆది 

సీ తప్పా? నా తప్పా? 

కాస్త కులాసాగా చెప్పమంటే, మధ్యరా తి 
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మైకానికి ఆల వాటుపడని వారిని నేను చూడలేదంటాను. 

ఎంత లోతు దృష్టికెనా నా గాభరా - అఖాతం కనిపించదు. 

గురికాని మూఖానికి వెలుగుతన్నినప్పుడు బాణం గురితప్పుతుంది. 

పాళ్చాత్య దిక్సకం వె పుచూడు, ఆది 

ఉదయంకాదు, వాళ్ళ ర క్తస్నానం. 

(పకృతి సంకల్పళ కి వాళ్ళను దుస్తులు తడిసేదాకా ఏడ్పిస్తున్నది. 

ఇప్పుడు వాళ్ళ స్వదేశ మే ఆపదకు గురిఅయింది, 

తటపటాయిస్తున్న ఈ విద్యుత్తు నిలువదు. 

వ్యాపార పవనాలు పరంగీలవే, సముద్రాలూ ఓడలూ వాళ్ళవె. 

సుడిగుండాల్లో పడిపోయిన వాళ్ళ 

విధివిలాసాన్ని నేను శమింపజేయలేను కాని 

మన కనుమేరకు దూరంగా ఓ కొత్త (పపంచం 

పుట్టింది. పాతలోకం చూస్తున్నది. 
యూరపు జూదగాడు |పపంబాన్ని ఆంతా 

ఒక జూదగ్భహంగా చేశాడు. 

తన కళ్ళలో స్వర్గాన్ని దాచుకొని 

తుఫాను గాలి వీసున్నా తన దీపం 

ఆరకుండా చూసుకొనేవాని (పకృతినే 

(పభువు రాజనంలో ఉంచుతాడు. 

(బాలె - జ వీల్ నుంచి) 

గాబ్రియల్ _ సైతాను 

గాఓయల్: రా, పురాణ మితమా రా, వా ర్రలేమిటి ? ఎట్టా ఉంది (ప్రపంచం? 

సైతాను : కుతకుత ఉడికిపోతుండి, దుఃఖంలో బాధల్లో మసలుతూ ఆశలతో, తీరని 

వాంఛలతో మండిపోతుంది. 

గాబియల్ ; సీ పేరు తలచుకోనిదే స్వర్గంలో ఓ గంధైనా గడవదే! నీవు ధరించే ఆ థాలు 

తుప్పుపట్టి బెట్టూడిపడే అ పాత ఢాలు చూడవచ్చా? 

"సైతాను : ఏయ్ గ్యాబియల్, నా రహస్య పన్నాగం నీవు ఊహించలేవు. చూడు స్వర్గ 

సీమను ఎక్కడ పడేశానో, సీసపు ముక్కలమీద తోశేశాను, పొర్టి పార్టి తిక్క 

లేచిపోతున్న ది. దానికి మళ్ళీ పునరుజ్లీవనమా ? అసాధ్యం - అసాధ్యం. చూడు 

ఎట్లా నోరు చచ్చిపడిపోయిందో ఈ స్వర్గం ? ఏవీ ఆహర్మ్యాలు ? ఏ సందు 

లోనూ సవ్వడి వినపడదే? ఇదీ నేను తల పెట్టిన పన్నాగం. పపంచ గోళాన్ని 

ఎగనాకుతున్న మంటలన్నీ చూడు. అవన్నీ నేను సృష్టించిన నిరాశా నిస్ఫృహాల 

ఫలితాలే. దేవుని సందేశమా ? నీవీ నిరాశానిస్పృహలలో పడిపోవా ? 

గాబియల్: ఎల్హకాలమూ నీ తిరుగుబాటేనాయె, దానితోనే మన ఉన్నత భువనమంతా 

కుంగిపోయింది. దేవదూతల కాన్నత్యాన్ని చాటే దృశ్య మొక్క టైనా మిగలలేదు, 
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సెళాను : నా తిరుగుబాటు దెబ్బే, మానవునిలోని దై న్యకుహరాన్ని హింసా _పవృత్తులతో 

కూరింది. 

మానవుని మేధస్సునూ, హేతుబుద్ధినీ పడుగూ పేకగా _ఆల్టివేసింది నా తిరుగు 

బాటే. 

మంచి - చెడ్డల లోతుపాతులు చూడదలిచావా? చూడు, సుదూరాల అంచులో 

చూడు. అవిగో ఆ తుపాను కొట్టే కొరడాదెబ్బలు - మంచిమీదా, చెడ్డమీదా - అన్ని టిమీదా 

పడుతున్న వి, 

నేను లేవదీసిన తు పానుల్టో కెజర్ గానీ, నీ సంరక్షక భటులు ఎవర్థై నా గానీ, 

పాలిఫోతారు, వెళవెంబోతారు. 

నేను ఉసికొల్సిన తుపానుల్లో సముద్రాం మీద సముద్రాలు పొర్టిపడతాయి. 

నదులపై నదులు, పవాహాల మీద (ప్రవాహాలు ఒరగబడ తాయి. 

సరే, దేవుణ్ణి ఓ (ప్రశ్న అడిగిరా : మానవా? చర్విత మెరమెరా మెరిసిపోతున్న 

దంటే, ఆది ఎవరు చిండించిన రక్తంవల్ల అంటావు ?  *సర్వళ క్రిమంతుడు' అనే వాని 

గుండెలో ముల్లె ఉన్నది నేనే. ఈ వా స్తవం ఆతని భక్తుల కెప్పటికి తెలుస్తుంది ? 

నీవెప ప్రుడూ దేవుడే గొప్ప, దేవుడే గొప్ప అంటూ వాగుతుంటావు. 

(బాలి యు జవీల్ నుంచి) 



రిరియూా 

మూలం : అశునాదోం ; 

ఆచార్య వేణుధరరౌక్ శ్రి పురిపండా అప్పలస్వామి 
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చార్మితక సమీక్ష 

1. ఒరియా వారి మొదటిదశ, వారి భాషా, సాహిత్యమూ, 

భారతదేశంలోని సమస్యారాష్ట్రాంలలో ఒరిస్సా ఒకటి దాని భాషా,పాహిత్యమూ 

ఒరియా. రకరకాల కులాలకూ, మతాలకూ, వర్గాలకూ, జాతులకు చెండిన [పజలు ఉంటు 

న్నారిక్కుడ. అయినా సుమారు రెండుకోట్ల మందికి ముఖ్యమెన భాష ఒరియా. 

ఒరిస్సాకు మరొక పేరు ఉత్క.లము. ఊతళింగానికి లేదా ఉత్తర కళింగానికి 
సంక్షిప్తశామం ఉత్కలము. ఏనాటినుంచో దాని _పాచీనతమ చరితను బట్టి పురాణాల 

లోను, ఎన్నో కావ్యాలలోను, వ్యాస మహాభారతం బౌద్దసాహిత్యం మొదలైన వాటిలోను 

కళింగదేశ |పళంస కనిపిస్తుంది, 

ఏమైనా ఆఅళోకుడి క ళింగదండయా[తనుంచే, సుస్థిర మైన దొని పర్యవసానంవల్ల 

కళింగ దేశ క మదరిత (ప్రారంభమవుతుంది. ధౌళి వజౌగడలలో అతడు వేయించిన శిలా 

శాసనాలు నేటికీ ఆయన హృదయనివేదనానికి సాక్ష్యాలుగా నిలిచిఉన్నాయి. క్రీ. పూ. 
రెండో శతాబ్దం నాటికే కళింగసామాజ్యం మహోన్న ళదళలో ఉన్నట్టు జైన మహాచకవర్తి 

ఖారవేలుడు ఖండగిరి _ ఉదయగిరిలోని హాతీగుంఫ (Elephant Cave) లో వేయించిన 

శిలా లిపికూడా సాక్ష్యమిస్తున్నది. అదే శతాబ్దంలో గీక్ భూగోశకాస్ర్రజ్ఞులు కూడా 

కళింగాన్ని పేర్కొన్నారు. వారితో టాలెమీ (Ptolemy) కశింగతీర సము[దాన్ని 

వర్డిస్తూ దాన్ని కళింగసాగరం అన్నాడు. క్రీ. శ నాలుగో శతాబ్దానికి చాలా పూర_మే 

ఉత్క_ళింగం ఉత్క_ల్లంగా వాడుకలో ఉన్నట్టు కాళిదాసు మహాకావ్యం రఘువంశం తెలుపు 

తున్నది. 

ఆశోకుడి కాసనాలలోను, కార వేలుడి శిలా శాసనాలలోను ఎన్నో ఒరియా _పాచీన 

శబ్దరూపాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ శిలాశాననాలు సాధారణంగా పాలీ లేదా (ప్రాకృత 
భాషలకు చెందినవి. ఖారవేలుడు జె నచేడికులానికి చెండినఎ దు. మథుర లేదా శూర సేనదేశం 

జై నసంస్కృృతికి మ ఖ్యకేళ్యదము. పాలీ సంపర్కమున్నా హాతీగు౭ఫ శానశాలభాష శార సేసి 
_పాకృతము. ఆలాగే అశోకుడి శాసనాలు మాగధి పాక్ళతానికి చెండినవి, రమారమి (కీ.పూ. 

మూడోశ తాబ్దంలో భరతుడు తననాట్యళాస్త్రంలో ఊడ విభాష అనేదానిని పేర్కొన్నాడు. పర 
సర వినిమయంవల్లా,సంపర్క-౦వల్లా వైనచెప్పిన పాలీ పాక్ళతమూ,శౌర సేని ప్రాక్ళృతమూూ, 
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సంస్కృతమూ, [దావిడ భాషా, మాగధి (పాక్సృతమూ - ఇవన్నీ కలిసి కళింగ పాక్ళతం 

ఏర్పడింది. ఖార వేలుడి శాననాల భాష ఈ విషయాన్నే స్థూలంగా నిరూపినూంది చః 

శాసనాల భాషను కళింగ్యపాకృతం మొదటిరూపంగా [గహించవచ్చు. 

బౌద్ధసన్యాసులూ, భిక్షువులూ, [శమణులూ కళింగాన్ని తమ ముఖ్య కేం దంగా 

ఏర్పరుచుకున్నారు, ఇక్కడిన ౦బే వారు డీ న్ మొదటిశ తాబ్దం నుంచి ఏడో శతాబ్దం 

వరకు చైనా, సింహళమూ, బర్మా, భోఉదేశమూ (టిబెట్) మొదలై న అనేక దూరదేకాలకు 
మతయాతలు సాగింబారు. ఆ దేశాలలో బౌద్ధమతం [పచారం చేశారు. కళింగ పాక్ళతం 

ఒక (పత్యేక మైన పాంతీయభావగా పరిణమించడాగికి ఇవి ఎంతెనా ఉపకరించాయి. 

రిపివిషయం - బుద్ధభగవానుడికి తెలిసిన ఆరవై నాలుగు లిపులలో ఉగిలివి 

ఓకటని లలిత వి స్తర౧ చెలుపుతున్నది. ఈ ఉ|గిలిపి ఉ డిలిపి అయివుంటు౧దని చర్నిత 

కారుడు రాజేందలాల్ మి త అభి పాయపడుతున్నాడు. కాని ఖారవేలుడి శిలాశాసనాలు 

బాహ్మీలిపిలో ఉన్నాయి. అందుచేత ఉగిలిపి లేదా ఉడిలిపీ ( + ) నిజస్వరూపం 
తెలియడంలేదు, ఏమైనా పన్నెండో శతాబ్దం [పాంతంలో, అప్పుడు వ్యా ప్తంలో ఉన్న 

నాగ: లిపీ శాఖోవళాఖలయి, ఒకళాఖ (పత్యేక లిపిగా రూపొందింది. ఆది మారిమారి 

మూడువందల ఏళ్ళలో ఈనాటి ఒరియా లిపి స్వరూపానికి వచ్చింది, 

క్రీం శ 688 పా9ంతాన హు యేన్ సాంగ్ (Hieuntsang) కళింగానికీ, కళింగ 

[ప్రాంతంలోని కోంగదానికీ వచ్చాడు. ఈ (పాంతాన్ని ఆతడు ఉడ (Ucha) అని పేర్కొ 

న్నాడు. కనక ఆనాటి భాష ఉడళౌరసేని అన్న పేరుతో ఉండి ఉంటుంది, ఆశోతుడి 

కాలంనుంచి లేదా భరతుడి కాలంనుంచి మాగధి |పాక్ళత [ప్రభావం దాని మీద పడుతూ 

వచ్చి ఉంటుంది ఇతర సమకాలీన పారింతీయ భాషల లాగానే దీని పెరుగుదలా, పరిణా 

మమూ సాగిఉంటాయి. మాగధి (పాకృతమూ, దాని ఆప భంశమూ [పాంతీయభాషలలో 

కీ, శ, పదోశతాబ్దం వరకు ఉంటూవచ్చాయి. వాటి (పథావం, కళింగ _పాకృతం లేదా 

ఉ|డపా?కృతం (పత్యేక భాషగా వృది పొందడానికి ఎంతె నా పనిచేసిందని నమ్ముతున్నారు. 

(కీ శ. 11, 12, శతాబ్దాల _పాంతాన ఉ డపా౦కృతం పత్యేక ఒరియా భాష 
రూపం ధరించిఉంటుంది. ఆయితే సంస్కృత భావతోనూ, సాహిత్యంతోనూ నిరంతరం 

దీనికున్న సంపర్క్మమూ, వాటి |పభావమూ, విడతీయరానివని మరిచిపోకూడదు. 7,8- 
12,18 శతాబ్దాల మధ్య ఊత్తరమహాయాన శాఖకు చెందిన బౌద్ధసిద్ధాచార్యులు అప్యభంళ 

భాషాభేదాల మాండలికళరూపాలతో చర్యాపదాలు లేదా చర్యాగేయాలు వాగశారు. ఆవి నేపా 

ల్లో దొరికాయి. అవి తమ తమ భాషల (ప్రాచీన వాజ్మయ స్యరూపాలని బెంగాలీవారూ, 

ఓరియా వారూ, అస్సామీయులూ, మైథిలీవారూ ఒ కేవిధంగా వాదిస్తున్నారు. పె భాషల వ్యాక 

రణాలూ. సారస్యత రూపాలూ మారుతూన్న కాలంకో [వాసినవి చక్యాపదాలు. అందు 

కని వాటిలో వై భాషల పోలికలు గాఢంగా ఉండటం సహజము. కనక వారి వాదన 

నహేతుకమే అనవచ్చు. అప్పటి కాహ్నుపాద (కృష్ణాచార్య) భుసుకుపాద , లుయిపాద, 

గరహపాద, మొదలైనవారి చర్యా పదాలలో ఉడ్న ప్రాకృతం లేదా ఒరియా ఛాయలు 

నిస్సందేహంగాను, గాఢంగాను ఉన్నాయి శు విషయంలో శడ్రా॥ స్తునీతిక్రుమార చటర్జీ 
ఇలా చెప్పుతున్నారు న 
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AG చర్యాపదకర్తలెన కొందరు ఉ త్తరకాలిక మహాయాన బౌద్ధ 'సిద్దాచార్య' రచ 

యితలకు ఒరిస్సాతో సంబంధముంది. నిజానికి చర్యాపదాల భావ (పాచీనమై ఒరియా, 

అస్సామీ, బెంగాలీ భాషలకు బాగా చేెళవగా ఉన్నట్లు మన భావించవచ్చు. మాగధిమాం౭డ 

లికాలెన బెంగాలీ, అస్సామీ, ఒరియా భాషల కొన్ని _వత్యేక చూపాలు _ ఉదా _ భూత 

కాల (కియాధాతుమూలం “ఇల్ తోను భ విషృత్కా ల కియా మూలం “ఇట్ తోను 

కనిపిస్తున్నాయి.” 

(The Oriya Language - The Early History P. 20 of the 

Culture of Orissa, 194 = 

11, ఒరియా సాహిత్యము-గాంగయుగము (కీ. శ. 1042-1489) 

చర్యాపదాలలో అఎకురరూపంగా కనిపించే రచనలు తప్పిస్తే ఈ కాలంలో 
(క్రీ శ. పన్నెండో శతాబ్దానికి ముందు స్వతం్యత రచన ఆని చెప్పదగింది ఒరియా భాషలో 
ఏదీలేదు. ఆకాలంలోనూ, తరవాత కాలంజోనూ వచ్చిన శిశు వేదీ, సపాంగ, ౬రి 

యాలో తొలి రచనలుగా కనిపిస్తాయి. వాటిలో మహాయాన శాఖకు చెందిన బౌద్ధఖావనలూ, 
యోగమూ, శై వధర్మమూ మొదలై నవి కనబడతాయి, 

గాంగుల కాలంనాటి ఒరియాభాషలో ఎన్నోవచన రచనలు, శాసనాలు కనిపి 
స్తాయి. ఈ సందర్భంలో అనంతవర్మ కజిహస్తదేవుని (కీ. శ. 1069 ) సేనాని 
అయిన మధుదీయ వర్మభథార్య గు౭డ మనాయికాణి చేయించిన శాననాలూ, దాలేశ్వరం జిల్లా 

రెముణాలో దొరికిన రెండో నగసింహదేవుని (1కి, శ్ర, 1278 _- 1805) తామపట్టికలూ, 
మూడోనరసింహదేవుని (1కి. న్ 15206-1852) శిలాళాసనాలూ ఉదాహరంచవచ్చు, 

కీ. శ. పదిహేనోళతాబ్దం వరకు ఎన్నోవచన రచనలు వచ్చాయి. “నాగులచ 
తుర్ధి వతక థ'. “దామోదర ఒసా (నోము) కథ, “ఖుదురుకుణి ఒసా కథ మొదలైనవి 

కొన్ని వాటిలో మచ్చుకి చూపవచ్చు. వీటిలో కొన్ని ఒరియావారి ఆ "టి సముదయాన 
చర్యలూ, పూజాపద్దతులూ, వెదిక సం: పదోయాలూ సూచిసాయి. 

కవిత్వానికి సంబంధించివంతవరకు పారలౌకిక విషయాలను అభివర్ణించే యోగి 
పదాలు, కోలకాకాఖకు చెందిన చౌతిశాలు (ఒరియాలోని ముప్పయినాలుగు అక్ష రాల (పకారం 
ముప్పయినాలుగు చరణాల పద్యరచన, వర్ణసమామ్నాయం వరసన ఒక్కొక్క చరణం 
మొదట ఒక్కొక్క అక్షరం ఉంటుది, 1- ఇవన్నీ కూడా దేవతల కళ్యాణాలూ, పట్టాభి షకాలూ 
వర్షిస్తాయి. ఎనిమిది శుభ సాంకేతికాలలో కలశం మొట్టమొదటిది కనక దేవతాసంబంధం కఠఅ 
ఈ చౌతిశాలకు కలళశానామం ఏర్పడి ఉంటుంది. 

111. ఒరియా సొహీత్యము-సూర శ్రవంశరాజు లయుగము 
(క. శ. 1485-1568) 

(ఆ) కీ. శ. సూర్యవంశం పదిహేనోశతాబ్దం మధ్య సూర్యవంశపురాజు 
కపిలేం్యద దేవు రాజ్యంచేసినప్పుడు సారళాదాసు మహాభారతం (వాశాడు. (పపంచంలోని 
మవోవిస్తృత మైన |గంథాలలో ఇది ఒకటి. దీనిలోని సభాపర్వం ఒక్క_ టే ఇలియడ్ (1116) 
(గంథానికి ఏడినిమిదింతలు ఉంటుంది. వ్యాసుడి సంస్కృత భారతంలాగే సారళాదాసు తన 
మహాభారతంలో పద్ధెనిమిది వర్గాలు ఉంచాడు. కాని మూలకథలో ఎన్నో అన్ని మార్నులూ-* 
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కూర్చులూ, చేర్పులూ, సవరణలూ చేశాడు, లెక్కలని ఈ మారు లవలా, చేకులపలా 

మూలంలోని కథాకమం వ్యత్య స్తమయింది. అయినా మూ౭కథను విరూపంచేసే కోతజజ 

జ* గలేదు. పెగా తననాటి బీవనవిధానాలూ, సాంఘిక పవృత్తులూ క ఖ్మక్సి ద్రట్కబ్లు కో? 
జ p జ 7 గౌ ద మ క్ట 

గా చిత్రించడం చేత సారళాదాసు మహాభారతం మరింత వన్నె కెక్కింది యదాలతో, 

విజయాలతో నిండిన వాతావరణంలో జీవిత పువిలువలలో వస్తుష్న గొపుమారులు సూచినూ 

ఇ హాభారతం పునస్సృషిచేశాడేమో సారళాదాసు అనిపిస్తుంది. 

హిందీ రా సోసాహిత్యంలో లాగ సారళాదాసు మహాభారతంలోని రకణరంా 

ఒరియా యుద్ధ సాహిత్యంలో యః మూలమైన రత్నాలు. ఆకాలంలో జీ5ంది ఉంశి. కపి 

దేవు సాహసంతో సాగించిన మెఎకదంగ యా తలతోను, ఘన విజయాంతోను తనపు పత 

పదిచయం ఉండడంచేత యుద్ధద్భశ్యాలు ఆవేశ పూూితంగా, ఆతి సహజంగా ౫యాగక 

చిప్పిలేటట్టు చి తించ గలిగాడు సా రళాదాసు. 
౧ అ a 

అతడు తనపాళలన్నిటిలోను సామాన్య లక్షణాలూ, ఉదాత్త లక్షణాలూ, మానవ 

అక్షణాలూ, దేవతాలతణాలూ మిళితం చేశాడు. అందుకని అవన్ని ఒక పిచి తకోణ9లో 

రాళూయణాసికి ఉన్న తారతమ్యంలాగే మూలమహాభార తానికి, సారళాదాసు మహాభారతానికి 

తారతమ్యం ఉంటుంది. 

తనకు ఉన్న విశాలమైన, నిశితమైన లో కానుభ వంవల్ల సారకాదాసు మానవజీవితం 

లో అనేక విధానాలు - సాంఘిక ఆచారాలు - (పవృత్తులు - మత సంస్థలూ, మతాచారాలూ, 

వృత్తులూ, అభిమాన వ్యాపారాలూ , నమ్మకాలూ, శాస్తా9లూ, నేరాలూ-నేర (పవృత్తిశాస్త మూ 

మొదలైనవాటోని గురించి వివరంగాను, వినోదాత్మకంగాను చితించగలిగాడు. దీనికితోడు ఆతడి 

ఆమోఘమెన ప్యాతచి,తణ నై పుణ్యము, నీత్మిపధానమైన పద్యరచన, సరళ మైనశై లి, ఉపమా 

అలంకారం మొదలై నవాటి (పయోగము- ఇవన్నీ అతడి మహాభారతాగ్న మరవరాన మహో 

(గంథంగా తయారుచేశాయి. మొత్తంమీద సారళాదాసు మహాభారతం ఆనాటి ఒరిస్సా, 

భారతదేశాల బపుముఖమెన జీవితానికే విజ్ఞాన సర్వస్వంవంటిది. 

ఇంతకీ ముఖ్యంగా ఈ మహాభారతం అంత్యానుహిస లెని ఛందస్సు (Blank 

V౭ers2లో | వాసి ఉంది. తొమ్మిది ఆకరాలు మొదలు, వుప్పయి రండు అక్షరాల. వరకు 

ఉంటాయి చరణాలు. ఏచరణమూ తొమ్మిది అక్షరాలకు తకు),_వకాని, ను ప్నయిరెండు అశ 

రాలకు మించికాని ఉండదు. ఈనాటి నవ్యకవితలో అనిబద్ధకవిత్వంలాగ మాట్లాడుకునే 

శె లిలో దానిని చదవవలసి ఉంటుంది. అందుకని ఈనాటి అనిబద్ధక విత్వానికి సారాళా 

ఛందస్సు పూర్ణరంగంగా వివరించవచ్చు. తరువాతి ఒరియాకవులను ఎంతో మందిసి ఈ 

ఇతిహాసం (Epic) పభావితం చేసింది. 

సారళాదాసు తరవాత కల్పలత , రామవివాహ కావ్యాలు వాసినదాసూ, ఉషా 

విలాస కావ్యం |వాసిన శిశశంకర్ వంటి కవులు ఒరియా రీతి కవితకు వైతాళికులు. ఒరియా 

గేయకవితలోని కోయ్లిలి శాఖకు చెందిన నాటి గేయ కావ్యాలలో (Lyrical Pozms) 
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మార్కు ండేయదాను 'కేశవకోయిలి ఎంతో జనాదరణ పొందింది. ఇందులో పు_త వాత్సల్యం 

వియోగం, కరుణ చికుగాలి తరగల్లా కదిలిస్తాయి, తరవాత కలకారీతిని అనుసరించి శివ 

పార్యతుల (పేమా, వాది వరిణయమూ మనోహరంగా వర్థిస్తూ చాల్చాదాసు కూడా కలళా 

చౌతిళా (వాకాడు. 

ఒరియా సౌరస్వతంలో గద్యస్వరూప ౨ కపిలేంద దేవ, పురుషో తమదేవుల పుత్రా 

౬లో (Documents) స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కానినిజానికి గణ్యమైన గద్యరచన నారాయ 

ణానంద ఆవధూత స్వామి లేఖినినుంచి వెలువడింది. ఆతడి [గంథం 'ర్నుదసుధానిధి'. దీని 

థాషాశై లీ, ఇతివృత్తమూ-అన్నీ ఆనాటి మతభావాల- కై వతాం[తికధర్మాల-వాతా వరణాసికి 

చెందినవి. బాణభట్టు గద్యమహాకావ్యం కాదంబరి లాగ దీనిలోని పద్యంవంటి గద్య, అలం 

కారిక శైలి, వర్ణనలు, ఆకృతికల్పనలు _పత్యేకతను చాటి చెపుతున్నాయి. 

(ఆ) పూరీళో అవాదికాలంనుందీ జగన్నాథస్వామిని ఆరాధిస్తున్నారు. అన్ని 

మతాలవారూ, అన్ని జాతులవారూ వారి విభిన్న విశ్వాసాలు ఎలాఉన్నా-ఏకరీతిగానే ఆస్వామిని 

గౌరవిస్తున్నారు.  జగన్నాథస్వామిని పురస్కరించుకుని ఒరిస్సాలో పత్యేక మైన మత 

సంస్కృతి ఆవిర్భవించింది. భారతదేశంలోని వివిధమత విశ్వాసొల కలయికతో ఏర్పడిన 

మిళిత సంస్కృతి ఇది. ఎన్నె న్ఫో మతాల (ప్రచారకులు వచ్చి, నిరాకార [జహ్మో నికి చిహ్నమైన 

జగన్నాథస్వామికి తమ ఆరాధనలు అర్పించారు. కీ. శ. 1510లో చెతన్యుడు పూరీ రాక 

ముందే ఒరియా వైష్టవకవులు జ్ఞానమార్గాన యాయులు, ముఖ్యంగా నిరాకార యోగసిద్దాంతం 

అనుసరించి: వారు భక్తి సాహిత్యం స ఫ్రష్టైంచడం మొదలు పెట్టారు. కాని కి. థం పదహారో 

శతాబ్దం నడుమ ఎన్నో సాహిత్య గ 6థాలు వె౫ వడ్డాయి, అవన్నీ నిరాకార[బహ్మ సిద్ధాంతాన్ని 

అనుసరిస్తూ ఆత్మశ క్రిని గూర్చిన ఇతివృతాలు, యోగ పద్ధతుల పై శరీర పవృత్తుల్ని నిగహిం 

చడం, స్వాధీనం చేసుకోడం మొదలైనవి (పతిపాదిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యుగంలో బలరామ, 

అమ్యత , యశోవంత. ఆనంత, జగన్నాథులు సుపసిద్ధ వైష్టవ కవులు. ఈ అయిదుగురి 

మూలాన ఈ యుగానికి 'పంచసథాయుగం' అని మారుపేరు వచ్చింది. వారి రచనల్లో అచ్చు 

తుని సూర్యసంహితి, హదివంశం'; బలరాముని జగమోహనరామాయణం; మిగిలినక వుల 

అసంఖ్యమైన భ కక్రిగీతాలు ఎన్నదగినవి. కాని ఆనాటి సాహిత్య |గంథాలలో జగన్నా థకవి 

భాగవతం అత్యంత (ప్రధానమైంది. సంస్కృత భాగవతాన్నే అనుసరించినా ఈ గొప్ప 

రచనలో భాషా శెలీ, కథాకథన విధాన సంస్కృత భాగవతానికి ఒక కొ_తరూపం 

కల్పించాయి. జగన్నాథ భాగవత లో (ప్రసన్న మైన కవితాధార, నివృత్తి ప్రధానమైన విలు 

వబమీద ఏర్పడిన ఇతివృతాలు, వాటిపై గంభీర మైన విచారధారలు, స్పష్టమెన సంభాషణా 

త్మకశెలి _ తొమ్మిది అక్షరాల పరిమితిగల ఛందస్సులో ఇవన్నీ (పతిఫలించడం చూ సే 

ఇదే ఒక స్యతం తరచన అనే [భమళలుగుతుంది. ఒరియా సాహిత్యవిపణిలో దీనికీ రి 

ఎన్నడూ మార్పులకు గురికాలేదు. జగన్నాథదాసు భాగవతం ఒరిస్ఫాదేశీయుల జీవితంలో 
శాశ్వతమైన స్థానం సంపాదించుకుంది. ఆది ఆవిర్భవించిననాటినుంచీ ఒరిస్సా పజల 

ధార్మిక, నైతిక భ క్రిజీవితాన్ని అనుశాసిస్తూ మార్గదర్మకంగా నిలిచింది. కాలాంతరాన అది 

వారి సాంఘిక జీవితంలొ కూడా (ప్రవేశించి భాగవత గృహం అనే నూతనవ్యవస్థ ఏర్నడ 



చారి[తక సమీక్ష 

డానికి దోహదం చేసింది. ఈ భాగవక గృహాలు నిత్యభాగవత పశనలకోన 
e గ 

ఊరూరా ఏర్పడ్డాయి. నైతిక సంక్షోభం వ్యాపించిన ఈ దినాల్టో కూడా ఈ భాగషిత 

గృహాలు మానవత్వానికి పెట్టనికోటలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి, జగన్నాథ కూగవకం ఒడియా 

సాహిత్యంలో ఎన్నటికి మాసిపోకుడా నిలిచే నవ్యస్ఫషి. 
డు 

౪'. ఒరియా సాహిత్యము - మహమ్మదీయ యుగము 

(క్రి. శ. 15 68.1757) 
ఒరిస్సా చివరి చక్రవర్తి ముకుందదేవ గజపతి కాలం చేశాక 1509 లో భోం: 

వంశ. రాజులు ఒరిస్సా పకపాకుంయారు. దేశం మొగలుల ఆధీనం అమిండి. ఈ ఖో: 

వంశం కీర్తి పతిష్టలు సంరక్షించడానికి, గజపతుల వంశంతో ఈ వంశం తక్కువ కాద 

సనిరూపించడా సికి ప్పసిద్ధమైన మాదలాపంజి రచన మొదలయింది. ఇది వి స్తత 

గెజిటేర్ (622౭1౬667) వంబిదనవచ్చును. జగన్నాథదెవాలయంలోని పూజాపునవ్నా 

వివరాలు గజపతిరాజుల కార్యకలాపాలు, దినచర్యలు ఇందులో పూసగుచ్చినట్టు వాసే 

వారు. దీనిలో భాష పదహారో శతాబ్దం నాటిడి, కొద్ది మార్పులతో ఇప్పటికీ ఆదే కొ 

సాగుతూ ఉంది అందుచేత భాషావేత్తలకు అది ఎ; తోముఖ్యమైంది. 

“రఘునాథ విలాన” మొదలె న |గంథాలు | వాసిన ధనంజయ భంజ్ , 161 1-170") 

కవిస మాట్ ఉ సెం దభంజ్ (1575-1720) తాతగారు. ధనంజయభంజ్ ఒియా రితి 

కావ్యారంభకులలో ఒకడు. ఆ కాలంలోనే ఉన్న లోక నాథ విద్యాధర మంచి కవి చాలాకావ్యాలు 

వాశాడితడు. వాటిలో “నీలో దిమహోత్సవ” బాగా "పేరుపొందింది. మహాలక్ష్మీ, జగ 

న్నా థస్వాములు ఇందులో నాయికానాయగలు, నిత్యజీవితంలో మనకు తారసిల్లై వారగానే 

వీరిని చితించాడు కవి. రమణీయ మైన కల్పనలవల్లా, ధారాశమైన శైలివల్తా ధనంజయ 

భ.జ్, లోక నాథ విద్యాధరుల కావ్యాలు ఆస క్రితో చదువుతారు పాఠకులు. 

ఈ కాలంలో మంచి పేరు గడించిన కవి భూపతి పండికుడు. పశమణి పాంతం 

నుంచి వచ్చి. ఒ€ స్సాలో స్థిరపడిన వాడితడు, ఒరిస్సా వచ్చాకనే ఇతడు ఓరి నూ నేర్చు 

కున్నాడు అయినా భాషమీద అతడికున్న _పభుత్వము, ఇ లిలో అతడు సాధించిన 

సారళ్యమ. అతడి _పేమ పంచామృత కావ్యంలో మనకు కనిపిస్తాయి దేవదుర్హిధదాసు 

“రహస్యమంజరి”లో లాగ వైష్టవ సం|పదాయాలే [పేమ పంచామృతలో కూడా చోటు 

ఈ కాలంలోని దీనకృష్టదాసు కవిసమాట్టు ఉ పేందభంజుతో సరిపోల్వదగొన 

కవి. ఎన్నో కావ్యాలు వాకాడితడు. ఇతడి బృహత్కొ వ్యం “రసవినోద”. ఇందులో 

దార్మిద్యం, దైన్యం, కష్టం గొప్పగా చిత్రించాడు కవి. “ఆ ర్యకాజచౌతిశా” వంటి 

చౌతిశాలు కూడా అనేకం [వాళాడు దీనకృష్ణదాసు. ఇతడి “రసకల్టిల మంచి పేరు 

గడించింది. ఈ కావ్యంలో శ్రీకృముడు జగన్నాథస్వామి అవతారంగా జన్మిస్తాడు. 

బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడి బాల్యవిహారం, గోపికల | పేమ భ (ప్రధానంగా చి తించాడు 

కవి. ఆతడి (పకృతివర్షనా, రుతుశోభాచ్మితణ తరువాతి కవులకు ఒరవడి పెట్టాయి. 

డిరియాలో ర్రీతివాదం సంస్కృత రీతివాదానికి నకలుకాదు. అన్ని నంగి 
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అనుసరణల లాగే సంస్కృత సం పదాయాలనుంచి వేరుపడి ఒరియా సాహిత్యం తన 

(పత్మేకతను నిలుపుకుంది. సంస్కృతంలోని అలంకారం, వ|కో కి, ధ్వని = వీటి 

సమ్మేళనమే ఒరియా రీతీవాడం, సంన్ముత సంపదాయంలో ఒక (పత్యేక మెన అభిరుచి 

చూపించారు ఒరియా రీతికవులు. ఈ కాలంలోని కావ్యాలన్నిటిలో రసమే ప్రధానం. 

అలంకారాలు, శైలి అవధానం 

ఉ పేందభంజ్ ఈ కావ్యయుగానికి స మాట్లు. భాష, శైలి, ఉపమా 

నాలు, కల్పనలు, గంఫీర మైన వ విస్తారమైన జ్ఞానమూ, కవిశ్యపటుత్యమూ, యు క్రి 

వైచి త్యమూ - ఈ అన్నిటిలో ఇతడు (శ్రీహర్హుడికి సాదైనవాడు. ఇంచుమించు అరవై, 

డెబ్బయి కావ్యాలు (వాకాడు ఉపేందభంజ్. ఇతడికి అనన్యసామాన్య మైన భాషా పభుత్వ 

ముండి. భాషనితడు శ్రావ్యంగా వాడాడేకాని కథావస్తువు పాడయేలాగ భాషతో కసరత్తులు 

చెయ్యలేదు. పెగా ఇతడి భాష కథావస్తువుకు దోహదం చేసింది. ఒకే అక్షరం పతి 

చరణం మొదటా ఉంచి ఎన్నో కావ్యాలు |వాశాడు ఉ'పేందభంజ్. వాటిలో “సుభ|దా 

పరిణయ” “న” వర్ణంతోను, “దె దేహేశవిలాస” “బి వర్గ్ణంతోను “కళాకౌతుక'” “క్ 

వర్ణంతోను వాకాడు. అతడి “లావణ్యవతి”, “కోటి బహ్మాండ సుందరి” కావ్యాలు చాలా 

గొప్పవి. అతడి శైలి నాటకీయమైంది. 

గౌడీయవై షవుల పేమభ క్రిని వర్ణిస్తూ అనేకమైన ఇతర కావ్యాలు కూడా 

ఆ కాలంలో వచ్చాయి. వాటిలో బృందావతిదాసి |వాసిన “పూర్ణతమ చం[దోదయిో” 

ఒకటి. బృందావతిదాసి ఒరియాలో మొదటి కవయ్యితి, వైష్టవకవులలో 'పేరుపడ్డ 

మరొక కవి సదానంద కవి సూ గబహ్మ. 

పెవారితో పాటు విశ్వనాథఖుంటియా లేదా కేశవ పట్నాయక్ వంటి “రామ 

పంథి కవులు గేయరామాయణాలు [వాకారు. అవి రామలీలా నృత్య(పదర్శనలలో ఊప 

యోగవడే వి. 

ఉ పేంద 9భంజ్ వంటి కవుల కావ్యధారలో నుంచే సరైన వచన రచన అభి వృద్ధికి 

వచ్చిండి. సోమనాథ్యవత కథ, శివదాసు బతీ9స్ సింహానన వీటిలో పేరు పడ్డాయి. 

వీటి భాషా, శైలీ వెనుకటి కావ్యాలలో వాటికంటే సరళ మైనవి. 

Vv ఒరియా సాహిత్యము - మహారాష్ట్ర యుగము 

(క. శ. 1751 - 1808) 

పగాఢమై శ ఉ పేంద 9భంజ్ ప౦భావమూ, వైష్టవభ క్రి పివాహమూ ఈయు 

గంలో ముఖ్యమైనవి. ఈ కాలంలో వ్యంగ్యరచన కొత్తగా తలెత్తింది. వ్యంగ్యరచయిత 

లలో చక పాణి, బలదేవ, జదుమణి నుపిసిద్ధులు. వీరు రాణీ నిశ్శంకరే, బ9జనాథ్ 

బడజనా మొదలైన వారితోపాటు మంచి కావ్యాలుకూడా వా9కారు. వారి మార్గానవారు 

ప 9సిద్ధుల అయినా వారి రచనల మీద ఉ పేంద9భంజ్ ప౦భావం ఎంతైనా ఉంది, పీరిలో 

బజనాథ్ బడజవా తన యుద్ధ కవిత్వం “సమరతరంగి'లో మంచిపేరు సంపాదించాడు. 

ఉ 'పేంద 9భంజ్ లాగ ఇతడు కూడా తన “అంవీికావిలాసి కావ్యంలో ప్రతి చరణం మొదటి 
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రి పెట్టి వాాశాడు, ఇవేకాక 'చతురవినోద' అని వచనకావ్యం కూడా వాాశా 

కవితలో - కోయిలి, భజన, పోయి, చౌపది చౌతిశా - ఇవనీ ఒరియా 

గేయకవితలో ఒక పాయిగా పివహించినా బనమాలి, బలదేవ, గోపాలకృష్ణులు సృళ్లకవు 

మైన దాని గతిని నిర్దేశించారు. ౯ | 

ఈ కాలంలోనివాడే అభిమన్యుసామంత సింహార్, మంచి కవీ, గొప్పపండితు 

డున్నూ ఇతడు. ఇతడు శ్రీహర్ష, ఉ పేంద 9భంజుల్నీ అను సరించాడు. అయినా ఇత పి 

'విదగ్ధచింతామణి' రీతిసంప9దాయ కావ్యాలలో స్యతంకమైన పోకడలు పోయిఐడి. కవి 

సూర్యసదానంద బ్రహ్మ ఇతని గురువు, వైష్టవపంభావం ఇతడి మీదకి గురువుగారి వర్ష 

వచ్చింది. బిదగ్గబింతామణి రీతికావ్యపద్ధతికి, పే9ిమభ క్తికీ చక్కని మేళవింపు 

భ క్రచరణ (1748 - 1605) మరొక గొప్పకవి. ఇతడి మొదటి కావ్యం “మన 

బోధ చెతిళా' జగన్నాథభ క్రి పితిపాదిస్తుంది. ఇతడు తరవాత వాసి 'మథురామం 

గళ కావ్యం పేంమభ కికి ఎంతో సపేరుపడింది. ఇందులో పాండిత్యం తొణికిసలా 

డుతుంది, 

ఈ కాలంలోనే కృష్ణసింగ్ మహాభారతం వాకాడు. విశ్వంభరదాసు వాసిన 

'విచితభారతం' కూడా పేర్కానదగినది. మహాభారతకథ జనానికి అభినయం దాగ్గరా 

తెలుపు తుంది. “విచితం రామాయణ మూ ' , 'రామలీలామృత మూ”, 'కృష్ణలీలామృతమూ', 

ఈ కోవలోనివే. 

1, ఒరియాసాహితరిము - (విటిష్ యుగము 

(శ్ర *. 1808 - 1947) 
పందొమ్మిదో శ తాబ్దం పూర్వార్థంలో ఉన్నకపి కవిసూర్య బలదేవరథ. జదు 

మణీ, చక 9పాణీ అతని సమకాలికులు. ఒరియాసాహిఠత్యంలో చంపూకావ్యాలకు బలదేవ 

రధ మార్గదర్శి. అతడి 'క్రిశోరచందా9నన చంపూ, జయదేవుడి 'గితగోవిందమూ ఇతి 

వృత్తంలో ఒక్కటే ఆయినా, కావ్యగుణంలో , కవితాసౌందర్యంలో గీతగోవిందం కంటే 

కికోరచందారనన చంపు గొప్పది. భాషకు బలదేవరథ బానిస కాడు, పీభువు. ఆందుకనే 

అతడి రచనలు ఒరియాభాషలోను, సాహిత్యంలోను చెప్పుకోదగిన మైలురాళ్ళు కాగలిగాయి. 

అతడి చిన్నచిన్న గేయాలూ, భ క్రిగీతాలూ బాగా పీచారంలోకి వచ్చాయి. ఆవి ఒరియా 

సంగీతంలో కానస్ర్రీయ పద్దతిని ప్రవేశ పెట్టాయి. ఒరిస్సా అంతటా వాటిని గానం చేస్తారు* 

గోపాలకృష్ణ (క్రీ. శ. 1786 - 1656) ఆనాటి ఒరియా పదకవితలో ఒక మైలురాయి. 

వెనుకటి వైష్ణవ భావాలు బాగా ఆతజణ్జి ప్రభావితం చేశాయి. ఆయినా ఆతడి పదావీలో 

_పతిపద మూ ఉన్నతమైన భావావేశంతో ఉ(రూత లూపుతుంది. ఒరియా పదక వితకు 

మార్గ దర్శి గోపాలకృష్ణ, 

వెనకటియుగంనాటి రీతిసం్యపదాయం పందొమ్మిదో శతాబ్దం పూర్వఖాగంవరకు 
క వి 

సూర్యబలదేవరథ “చందకళ, జదుమణిీ 'పబంధపూర్ణచందోరయ' వంటి పసిద్ధ కావ్యాల 

లో సాగుతూనేవచ్చింది. ముఖ్యంగా చెప్పదగిందేమం టే ఒరియా రితివాదసాపిత్యంలో (ప్రసిద్ధ 

మైన ఉత, మకావ్యాలు నాలుగవందలకు పెగానే వెలువడ్డాయి. అవన్నీ హిందీలోని జాయణ 
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(వాసీన 'పద్మావతి' కావ్యం కోవకు చెండినవే, ఒరీయా సాహిత్యంలో ఆధుఎకభావన సరిగ్గా 

కీ. శా 1870 లో (పవెశించింది. రాధానాథ, మధునూధనుల కవితావళులు 15370 లో వెలు 

వడ్డాయి ఎన్నో మాసప|కికలూ ఆవిర్భవించాయి, వాటిలో కేవలం సారస్వత పిక 'ఉత్కల 

దర్పజం'. ఇది కీ. శ, 1రి7కి లో వెలువడింది. ఈ కాలంలోనే జగమోహన్ తన “బాబాజీ' 

నాటకం [వాళాడు. ఆ దినాల్లోనే రామళంకర్ సౌదామిని నవల వచ్చింది. ఒరియాలో మొట్ట 

మొదటి నవలఅది. అప్పుడే వాత గంథరచనకు ఉప[కమించదం ఒక ముఖ్యవిషయం. కవులు 

(గంథకర్తలు, వ్యాసరచయితలు వివిధ సారస్వత శాఖలలో తమతమ ప్రయత్నాలు 

సాగించారు. డెబ్బయ్యేళ్ళ ఇంగ్లీషు _పథావం ఇప్పుడు సృజనాత్మకమైన కొత సాహిత్య సృష్టికి 

దోహదంచేసింది. పాక్చాత్య భావరీతులు ఉదార మైన ఒరియా సాం|పడాయంతోకలిసి నవీనమైవ 

దేశీయ సాహిత్య పరిణామానికి దారితీశాయి. ఈ నవ్యపరిణామం ఆమోదం గడించుకుంది. 

రాధానాథ్ (క్రి. శ. 1848-1౬08) ఒరియా సాహిత్యంలో కొత్తపయోగాలు చేశాడు, కృత 

కృత్యుడయాడు, ముందుకు దూసుకుపోయాడు. 

చివరి రీతివాద కవులలో అ గగణ్యుడు ఖీమాఖోయి. ఆనాటి మహిమామతావ 
లంవి ఇతడు. సహజగేయకవిగా _వసిద్ధుడు భీమాథోయి. 

అభిమన్యు సామంత సింహార్ లాగే సూక్ష్మ బుద్దికల పండితుడు రాధానాథ్. ఎన్నో 

ఇతర భాషలు కూలంకషంగా అభ్యసించాడు. ఎన్నో సాహిత్యాలు మధి-చి ఆగాధమైన 

పాండిత్యం గడించాడు. (గీక్ పురాణగాథలువంటి ఇతరదేశ గాథలు తీసుకుని వాటిలో 

ఒరియా వాతావరణం, చారితక భూమికలు చొప్పించి, అవి కేవలం ఒరియావారివే అనిపించే 

టంత చక్కగా మలిచిన సమర్థుడీయన. ఈయన రచనలన్నిటిలోను డేశభ క్రి, జాతీయతా 

తొణికిసలాడుతూ ఉంటాయి. (పకృతి వర్ణన వీటిలో ఎక్కువపాలు. ఆదే రాధానాథ్ రచనలో 

గొప్పగుణం కూడా. ఈ దృష్టితో పరికించినప్పుడు ఇతని “చిలికా. ఎంతో గొప్ప కావ్యం. 

“మహాయా(త్రా', 'నందికెశ్వరీ, “పార్వతీ' మొదలైనవి సర్వోత్కృష్టమైన కావ్యాలు' రాధా 
నాథ్ కవితాశ క్రిని _పశంసించినవ్వుడు ముఖ్యంగా చారితక సంఘటనలకూ, వ్యక్తులకూ 

అతని కావ్యాలు కల్పించిన సరికొత దనం మరచిపోకూడదు, 

రాధానాథ్ శిష్యుడు మధుసూదనూవు (క్రీ. శ. 1858-1012) తాత్త్విక కవి. 

భక్నిభావం, ఆధ్యాత్మికవాదం, నైతికతత్వల ఇతనికవితలో కొట్టవచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. 
వేదాల, ఉపనిషత్తుల కాలంనాటి వెజ్ఞానిక , ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం, హైందవ తత వెతల 

జీవితాలు, వారి ఘనకార్యాలు ఇతని రచనలలో (ప్రత్యేకంగా చోటుచేనుకున్నాయి. 

ఈ కాలంలోని కవే గంగాధరమెహర్ (కీ గ్ 1867-1924), భంజ్ సొహిత కాం 

లోని ఆలంకారిక మార్గమూ, రాధానాథ్లోని వకృతివర్ణనా పద్ధతీ _ రెండూ అనుసరించాడు 

మెహర్. కాళిదాసు కల్పనలు, సజీవమైన ఆతని పకృతివర్ణనలు కూడా అనుసరించాడితడు* 

ఇన్ని |పభావాలు తనమీదఉన్నా తనదిగా ఒక| పత్యేక మైనశైలి కుదుర్చుకున్నాడు. అందుచేతనే 

(పజాభిమానం బాగా పంపాదించిన ఒరియా కవులలో (పత్యేక మైనస్థానం గడించుకున్నాడు. 

'పల్టీక వి” అసిఫేరు సంపొదించిన నంద కిశోరబల (1కి. ళ్, 1875-19 25) ఓరియా 

పల్రెజివితం, అతిసామాన్య మైన సంఘటనలు, సాంఘిక పరిస్థితులు తన కవితావస్తువులుగా 

స్వీకరించాడు. తీయని తేటపదాలతో ఇతని పాటలు తేనెలూరుతూ ఉంటాయి. 
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ఆనాటి సాహిత్యయోధులలో |పముఖుడు ఫకీర్ మోహన్ సేనాపతి (క్రీ.శ, 1948- 

1918). తన ఏభయ్యో పడిలో ముఖ్యమైన రచనలాచరిం వాడీయన, ఎన్నో చిన్నచిన్న కథల 

తోపాటు ఈయన నవలలు 'ఛమాణా ఆశఠగుంఠి, “మాము: “పాయశ్చిత్త' ఈనాడ.కూడా 

ఒరియా సాహిత్యంలో ఎంతో పతిభావంతంగా నిలచి ఉన్నాయి. ఏవిధమైన మొగమాటా' 

లోబడని రచయిత సేనాపతి. ఇతనిదృష్టి అపారమైంది. నుడికారం శక్తి వంత మైంది. నిశెత 

మైన హాస్యానికి ఇతనికితనే సాటి. సృజనాత్మక మైన ఇతని రచనలలో సమకాలిక జీవితమూ 

సంఘమూ చక్కగా (పతిఫలించాయి, సేనాపతి 'ఆశ్మబివనచకిత సార్థకమైన రచ, 

కెంవుయుర భుంయా విప్పవంలో చావుబతుకుల మధ్య ఫకీర్ మోవాడ్ అమభవాలు ఇఅదింపి 

మైనవి. ఆధునిక ఖారతీయ (గంథకర లలో ఎక్క కోకాని కనపడవవి, 

ఆ కాలంలో రామశంకర్ , ఉమేష్చం ద మొదలైన నవలా రచయితలు ఎందరో 

రంగంలోకి వచ్చారు. వారిలో రామశంకర్ సరైన ఒరియా నాటకం సృష్టించాడు. కొద్ద 

నాటకాలు సంస్క్ట్రూత పద్దతిన వాసినా, సాంఘిక నాటకాలలో మాతం తన (పత్మేకత 

(పదర్శించాడు రామళంకర్, కొఠాపడామహంతు సహాయ పోత్సాహాలతో అధికంగా 

రంగస్థలంమీద నాటకాలు (ప్రదర్శించా డితడు, ఇరవయ్యో శతాబ్దం తొలి దశాబ్దంలో నాటక 

కర్త అశ్వినీకుమార్ ఎన్నో చారితక నాటకాలు (వాకాడు. బశంగాలో బనమాలిపతి స్థాపించిన 

నాటకశాలలో ఆశ్వినీకుమార్ నాటకాలు (ప్రదర్శించాడు. 

క్రీ. శ. 1010-1925 మధ్య ఉత్కలమణి గోపబంధు (క్రీ. ₹. 1876-1928) 

నాయకత్యంకింద సత్య బాది జా తీయవనవిద్యాలఅయం | పాచీన గురుకులపద్ధతిని ఒరిస్వాలో 

ముఖ్య మైనపా[త నభినయించింది. 
విదేశీయుల పెత్త్సనంఅంటి అసంతృపి, జాతీ య- అభినివేశం 

అంటే అనురక్షి-వీటితో నిండిన వాతావరణం ఈ సత్యబాదిగురుకులం జాతీయసంగా మానికి 

సెనికుల్ని సిద్ధంచేయడంకో సం సౌపా త్యంకూడ
ా సృష్టించి కృతకృత్యురాలయింది. 

జాతీయకార్య[కమమే ఏర్పరుచుకోడా నికి మేధావులై న యువకుల్ని ఎందరినో 

| పేరేపించాడు గోపబంధు. ఆతనిగీతాలు జాతీయ భావాలతో నిండి, తీవమైన డేశభ క్లితో 

తొణికిసలాడుతూ ఉంటాయి. తరవాతి కవుల నెందరికో స్ఫూ ర్రినిచ్చాయవి. సార్థక మైన 

వచనరచన కావాలని యువరచయితలను ఉద్యోధించాడు గోపబంధు. స్వయంగా చెయి 

తిరిగిన గద్యరచయిత ఆతను. చక్కని శ్రైలికీ, స్పష్టమైన భావాలకీ, విశాలమూ గాఢమూ 

అయిన కల్పనాశ క్తికీ 'పేరుపడ్డా డాయన, నిజానికి ఆధునిక గద్శర చనకు మార్గదర్శకుడు 

గోపబంధు. ఆయన సహకారి నీలకంఠ గొప్ప సంనస్కరణవాది. జాతీయ రచయిత. 

అతడు మంచి కవి అని అతడి “కోణార్కే" కావ్యం తెలుపుతుంది, మధుసూదనరావు 

గాంభీర్యం, ఫకీర్ మోహన్ తీ|వత, గోపబంధు విస్పష్టత సే సు వై క్ష 

మయాయి, విమర్శకుడిగా కూడా ఒరియాసారస్యతంలో నీలకంఠకు (లివి ధి 

ముంది. మిగిలిన సమకాలిక రచయితలలో గోదావరీశ్ మ్" 

కర్ర, గేయకవి. 

కవయి।తి కుంతలా కుమారి రచనలలో జాతీయ భావపాబల్యం నా 

శిఖరాగగిమందుకుంది. ఆమె కావ్యాలలో 'స్పులింగ), 'ఆహ్వ్వాన' దీనికి మంచి మచ్చుతున 
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వ 



192 ఓతయా 

కలు ఈ కావ్యాంలోను, ఆమె నవలలలోను గాందేయ భావనలు, ఆదర్శాలూ _పతీదిం 

మించాయి, 

కీ శ, 195 తరవాత శతాబ్దం సబూజ సమితికవులను సృష్టించింది కిరియా 

సాహిత్యానికి కాల్పనిక నవ్యరూ పమిచ్చిన వెకుంఠనాథ్, కాళిందీచరణ్, అన్నదా శంకర్ 

మొద లై నవారు బెంగాలీ సబూజ కవులనూ, రవీం|ద నాథ్ ఠాకూర్నూ అనుసరించారు, 

అయితే ఛందన్సులోను, కావ్యగమనంలో ను ఎన్నోమార్సులు తెచ్చారు, కాని కొత జీవన 

మేదీ సాహిత్మంలో నింపలేక పోయారు. అయినా వారి రచనలలో వైకుంఠనాథ్ తాత్వికప 

రమైన గేయాలూ, కాళిందీచరణ్ కథలూ, అతని _పసిద్ధమైన నవల “మట్టిమనుషులూ" 

పేర్కొనదగినవె. మట్టిమనుషలు గాంధేయ తత్వం మీద ఆధారపడిన నవల, 
పూర్తిగా సబూజ సమితికి చెందక పోయినా |పేమతోను సౌందర్యంతోను కూడిన 

కాల్పనికి కవిత్వానికి (పత్యేకంగా పేర్కొనదగిన కవి మాయాధర మానసింగ్. ఈయనే 

కాక ఇలా చెప్పదగిన కవులు ఆనంతపట్నాయక్, రాధామోహన్ గడనాయక్, కుంజబిహారీ 

దాస్, నాటకకర్త కాళీచరణ్, గేయనాట్యకారుడు (0962 ౪౩1౯60) వైన్షవపాణి, నవలా 
రచయితలు కాహ్ను చరణ్, రాజకీశోర్ పట్నాయక్, నిత్యానంద మహాపాత్ర, గాంధీజాతీ 

యోద్యమ.౦ ఆధారంగా నవలలు చిితించడంలో పేరుపడ్డ హరేకృషమహతాబ్ కూడా 

ఉన్నారు కధారచయితలలో రాజకిశోర రాయ్, రాజకీశోర పట్నాయక్ , సచ్చిదానంద 

మొదలైనవారు ఎందరో ఉన్నారు. ఒరియాసాహిత్యంలో సుమారు ఇరవయ్యేళ్ళ పాటు 
ప్రాబల్యం వహించారు పీక, 

పందొమ్మిదో శతాబ్దం ఉత్తరార్థంనుంచి బిశ్వనాథకర్ , మృత్యుంజ యరథ్, లే? 

భూషణరాయ్ నీలకంఠ, రత్నాకరపతి, కాళిందీచరణ్, మాయాధరవంటి వ్యాసక ర్తలు 

ఎంతో మంది వచ్చారు. ఆలోచనలు రేకెత్తించే ఎన్నో వ్యాసాలు (వాశారు, విమర్శనా 

రంగంలో గోపీనాథనంవ. ఆర్హవల్పభ మహాంతి, కుంజబిహారీదాస్, గారీకుమార (బహ్మ, 

సురే్యద్రమహాంతి చిత్తరంజనదాస్, నటబరసామంతరాయ్, వెణుధరరౌత్, చింతామణి 

బెహరా మొద_లెనవారు చెవ్వదగినవారు. 
1711. ఒరియా సాహిత్యము- స్వాతం తక్రి-అనంతరయుగము (1947 నుంచి) 

జాతీయసం| గామ కాలంలోను ముఖ్యంగా స్యాతం|[ త్యం లభించిన తరవాతా 

ఒరియా సాహిత్యం |బహ్మాండమైన మార్పులు పొందింది. నాటక సాహిత్యంలో నూ దాంతో 

పాటు నాటకరంగంలోనూ కలిగిన అభివృద్ధి ఆపారమైంది. ఆయితే కథాసాహిత్యంలోను, 

నవలా సాహిత్యంలోను వచ్చిన అభివృద్ది అంతకంటే అధిక మైంది. క వితారంగంలో కలిగిన 

మార్పు అన్నిటికంటే ఆ ధికం. పాళ్ళాత్యుల ఆధునిక దృష్టి ఇక్కడ ఆదర్శమయింది. దాని 

ఫలితంగా ఈ సాహిత్యం ముఖ్యంగా అందులో కవిత్వం ఆదినుంచీ పారంపర్యంగా వస్తున్న 

భావాలతో సంబంధం లేకుండా పోయింది. ఏ రచయితా కూడా ఈ కాలంలో వెనుకటి కవు 

లలో సామాన్య కవి పొందినంత జనాదరణకూడా కనీసం పొందలేక పోయాడు. ఇప్పటి 

రచయితలు ఇంగ్లీషుచదువుకున్న వారో, లేదా పైతరగతిబుద్ధిజీవుల సంఘంనుంచి వచ్చినవారో 
కావడంచేత సామాన్య |పజానీకాన్ని సుతరామూ ఆకర్షించలేక పోతున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో 

(పాచీనసాహిత్య మే ఇప్పటికి (ప్రజల్లో ఆదరణ పొందుతూ ఉంది. దీనికి గాయకరత్న 
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హరినాథ్ వంటి “పాలా” గాయకుల పోత్సాహం ఎంతెనా ఉంది. వాద్యాలతోను, సంగీతం 

తోను పజలనుందు (పాచీన సాహిత్యాన్ని చక్కగా చర్చిస్తూ (వదర్శిస్తున్నారు పీరు, ఇలాగే 

గణరవి వైస్టవపాణి పీధి నాటకాలు, య్యాతలు (యక్షగానాలు) ఈనాడుకూడా లక్షలాది 

(పజల హృదయాలను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అభివృద్దికి వచ్చిన రంగస్థల... మీద కూడా 

ఆధునిక నాటకాలు తరుచు అలా చెయ్యలేక పోతున్నాయి. దీనికి ముఖమెన కారణం 

వాశ్చాత్య భావాలను అనుకరించడను. ఇంచుమించు [ప్రపంచల అసి 

వై విధ్యాలూ, నిగూఢ మైన మానద మనస్తత్వాలూ, జీవన సంక్ భాలూ ఎన్నో అన్ని సమస్య లి 

రచయితలమీద రుద్దుతున్నాయి; సందేహంలేడు. అయితే మనదే? పరిస్థి 

నాగరికత పాతిపదికగా ప్రాచీన సాహిత్యం లోపభూయిష్టం కాకతప్పదు. ఇది భారతదేశం 

అంతటికీ వరిస్తుంది. వై దేశిక సె'హిత్యలక్షణాలు పరా,కమిస్తున్న నవతావ్యామోహం సాహి 

త్యంనుంచి పఠితలను వేరుచేయడల సంభవమక పిస్తుంది. పయోగం ఆసక్షికలిగిస్తుంది. 

ఈ కోణంనుంచి పరికిస్తే ఒరియా కవితలో ఈ నవ్యతను _పవెళ పెట్టినవారిలో 

సచ్చిదానందరౌతరాయ్ అ్యగగణ్యుడు. ఇతడుకాక మరొక ఆధునిక గేయకవి అనంత 

పట్నా యక్. వివిధ కోణాలనుంచి పరికించినప్పుడు ఈనాటి జతినవ్యక వు" చో జ్ఞానేలద్రవర్మ , 

బినోదనాయక్, గుర్ముపసాదమహంతి, వేణుధరరౌత్, చింతాష శిబెహరా మొదలై నవారు 

ప్రసిద్ధులు. ఈనాటి కవితలో యవకవులు కొందరు రకరకాల ప్రయోగాలు చెస్తున్నారు. 

హరిలో రమాకాంతరథ్, వేదా రవీల[దనాథ్సింగ్ చెప్పదగినవారు గేయకవులలో జీవనానంద్ 

పాణి మొద లైనవారు ముఖ్యులు 

ఒరియాసాహ్త్యంలో గొప్పపయోగం సాగుతున్న ఈ యుగంలోని నవలా 

రచయితలలో గోపీనాథమహాంతి అతిముఖ్యుడు . ఇతడి రచనలగ్నట్లోను ఆనాదరణపాలై న 

ఆదిమవాసులా, సంఘంలో అణగారిన అభ్రాగ్యుల జీవితాలూ, జీవనవిధానాలూ వర్ణితమయాయి, 

ఒరియా సాహిత్యంలో గోపీనాథ మహాంతి రచనలు సరికొత్త పద్ద ౫ (పవెళ పెట్టాయి. 

బీవితమూ, మనిషిఆశలూ, ఆశయాలూ సూక్ష్మంగా అవగాహనచేసుకోవడం; పరిస్థితులూ, 

నిజాలూ విమర్శాత్మకంగా నిరూపించడం ఇతని (ప్రత్యెకత. ఇతని రచనలలో “పరవా” వచా 
న్ 

'ఆమృతరసఠతాన', 'వరిజని, “మాటిమటాళ' మొదలై నవి పసిద్ధమైనవి. జతే
 

యువకులలో బసంతకుమ ర వట్నాయక్ (వాసిన నవల 'అమడాబాట. పసిద్ధమై':రచన. 

ఈ సందర్భంలో శంతనకుమార్ 'నరకిన్నెర' కూడా పేర్కొనదగినది, 

కథారచయితలలో సురేందమహాంతి పముఖుడు. బౌద్ధయుగం భూమిక గాచేసి 

(వాసినా ఆధునిక జీవితాన్ని తీసుకునివాసినా చక్కని నాటకీయతనే [పదర్శింపగలిగాడితడు. 

బామచరణ్మ్మిత, మహాప్శాతనీలమణిసాహు, క్రకోరిచరణ్ దాసు మొదలైనవారు ఆతడితో 

సరిపోల్చదగినవారు. 

నాటకాలూ, ఏకాంకిక లూ వాసినవారిలో రామచం[ దమి|శ, గోవాలధోటరాయ్, 

మనోరంజన్ దాసు, |పాణబంధుకర్ సిద్ధహస్తులు 

ఒరియాసాహిత్యం విస్తృతమైంది. దీని పయోగం నిరంతకం కొనసాగుతూనే 

ఉంటుంది చుటుపక్కుల పాంతీయసాహీత్యాలకు ఇది ఏమంత తీసిపోదు, వాటితో సమంగానే 

ని తరవాతి శా 
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తులతూగుతుంది, (పాదేశిక సం పదాయాలను అంతర్జాతీయతలతో మేళ వించే ఈ పయోగం 

ఎంతవరకు సఫలమవుతుందో కాలమే తేల్చి చెప్పగలుగుతుంది. 

గమనిక 

[ఒరియాసాహిత్యానికి పీఠికరూపమైన ఈ వ్యాసంలో తెలిపిన గంథకర,లా వారి 
[గంథాలా పేస్ట కేవలం ఉదాహరణకోసం చెప్పినవే కాని సమగ మైనవికావు. నిర్గిష్ట మైన 

రచనాపద్ధతులూ, పక్రియలూ నిరూపించడానికిమా|తమే అవి ఏర్పుకోడం జరిగింది. స్టా 

భావం వల్లి ఎంతోమంది సుపసిద్ధరచయితలను, వారి (గంథాలను 'పేర్కానడా నికి గాని, 

పేర్కొాన్నవారి (గంథాలనన్నిటినీ వివరించడాసికిగాని వీలు పడలేదు. ఇంగ్లీషు చేసిన భాగాలు 
(ప్రత్యేకరీతులు చూపడానికి ఏర్చిన వేకాని అవిమాతమె రచయితల సర్వోత్కృష్ట రచనలసి 

కాదు, | 

విషయనూచిక 

1. మహాభారత 

“జరాకిరాతుడు విలువిద్య నేర్చుకోవడం !” “హ దముని” సారళాదాసు 

ని లావణ్యవతి 

“స్నానసుందరి” “కవిస మాట్” ఉపేందభంజ్ 

తీ. చిలికా 

“సెలవియ్యి ఓ చిలికా” “కవివర్” రాధానాథరాయ్ 

4&. వనంతగాథ 

“శంఖధ్వని " “భ క్షకవి” మధుసూదనరావు 

ర. కోణార్క మాయాధరమానసింగ్ 

సుందరమ్ సచ్చిదానంద రౌతరాయ్ 

7. ర్వ్కుదసుధానిధి 

“దివ్యపరిక"” నారాయణానంద అవధూత స్వామి 

8. బృతిశసింహానన 

“మొదటి (పతిమకథ” శివదాస్ 

9. ఆత్మజీవనచరిత 

*కెంవురుర భుంయా విప్రవము” “వ్యాసక వి" ఫకీర మోహన సేనాపతి 

10. భాష- జాతీయ సమైక్యత “ఉత్కలనుణి” గోపబంధుదాసు 

11. పరజా గోపీనాథ్ మహాంతి 

12. పితా ఓ ప్యత సురేంద్ర మహాంతి 
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'బూ(దమునో నాలకొదాను 

సనుహాఖార త 

(15 శతాబ్దీ మధ్య భాగము) 

(జరాకిరాతుడు విలువిద్య నేర్చుకోడం) 

అగ స్త్యముని వివస్వంతుడి కుమారుడు మనువుతో ఇలా చెప్పాడు. అజపతి 

కుమారుడు జరుడని గొప్పకిరాతుడు ఉండేవాడు. వాడు చక 

స (హించి, వాటిని మోసుకుని ఉల్లాసంగా వారుణాతంతం చేరాడు తలలో నెమలి ఈకలు 

పెట్టుకున్నాడు. మెడలో గురివిందల దండలు వేసుకున్నాడు. ఎర్రటి ఒట్టలు కట్టుకున్నాడు. 
ఒంటిమీద రంగురంగుల ధూిపూసుకున్నాడు. గచ్చతీగ నారికట్టిన “ధమని కర ధనుస్సు 
పట్టుకున్నాడు. చిన్నచిన్న కొమ్మలు అలంకరించుకున్నాడు. బాణాలు నిండిన జమిలి 

తూణీరాలు కట్టకున్నాడు. ఆలా అన్ని టితోనూ మసాబయివెళ్ళి వారుణాతంతంలో అస్త్ర 

విద్య అభ్యసించేచోట దోణాచార్యుల్ని దర్శించాడు జరుడు, 

_గా రెండు ఖడమృగాలు ) 

“ 

తనకు ఉపహారంగా తెచ్చిన ఖడ్గమృగాలు రండూచూసి సంతోషించాడు (దోణా 

చార్యులు. ఆచార్యుడు ఆనందించడం చూసి తనను శిష్యుడిగా అంగీకరించమని (పార్థించాడు 

కిరాతుడు. 

అడవినుంచి వచ్చిన కిరాతుడు ఎంతో సహకరించవచ్చును ఇని ఆలోచించి అతజ్ఞి 

శిష్కుడిగా ఆంగీకరించమన్నాడు పాండవులలో పెద్దవాడయిన యుధిష్టిరుడు' 

కాని కౌరవుఅలో పెద్దవాడు, ధృతరాషు9డి కుమారుడు దుర్యోధనుడు చీదరించు 
కున్నాడు. కిరాతుణ్జి పొమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు. 

“కిరాతుణ్ణి పొమ్మనడం మంచిడికాదు” అన్నాడు పాండవులలో మధ్యముడు 

అర్జునుడు. ఏమంటే, వీడు ఖడ్గమృగాలూ, దుప్పలూ, గొ ౮లూ, మేకలూ, చమర మృగాలూ 

మొదలై నవి అడవిన ంచి వేటాడితెచ్చి ఎంతో ఉపయోగపడతాడు” అన్నాడు, 

“ఊరూపేరూ లేని కిరాతుడు సహాయపడతాడనుకోడం కేవలం భ్రమ” అన్నాడు 

దుర్యోధనుడు. అందుకని కౌరవులలో రెండో వాడైన దుళ్ళాసనుజ్జీ పిలిచి కిరాతుణ్ణి తరిమి 

వేయమని ఆదేశించాడు. 

అన్నగారి ఆజ్ఞ పాలించాడు దుశ్శాసనుడు. కీరాతుణ్ణి ఎనిమిది మైళ్ళదూరం 

తరిమేశాడు. జరాకీరాతుడు ఎంతో విచారించాడు. తిన్నగా తన గుడిసెలకి వెళ్ళిపోయాడు, 
అక్కడ తన పాక అముందు చిన్న స్థలం శుభ పరిచాడు. చెట్టూ చేమా కొర్చేసి రంగస్థలం 

సిద్ధంచేశాడు. వారుణాతంతానికి వంద మైళ్ళు దూరంలో ఉందది. సరిగ్గా వారుణాతంతంలో ని 

రంగస్థలం (ఆస్ర్రవిద్య అభ్యసించేచోటు) లాగే తన రంగస్థలం తయారులేశాడతడు. అందు 

లోనే తన విలువిద్య ఆరంభించాడు. 

కిరాతుడి పట్లుదలకి సాటిలేదు. వారుణాతంతం రంగస్థలంలో కౌరవులు ఆనుస 

రించిన పద్ధతులే అవలందించాడతడు. వారిలాగే ముందుకీ, వెనకకి అడుగులు వేసేవాడు. 

వారిలాగే గురిచూ సేవాడు. ఈ విధంగా విలువిద్యలో నె పుణ్యం గడిస్తూవచ్చాడు. 

జరాకిరాతుడికి 'తార అని భార్య ఉండేది. తనభర్త అలా ఆస్ర్రవిద్యాసాధనలో 
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నిమగ్నుడు కావడం నచ్చలేవామెకు. ఒకనాడు అతడితో ఇలాఅన్న చామె. “మనం అడివిలో 

ఉండేవాళ్ళం. మన బీవితాధారం వేట. మన బతుకుకి కావలసిన వేటమానుకుని ఇలా కాలం 

వ్యర్థ పుచ్చడంవల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం ?ొ. దానికి కిరాతుడు “సమయంరానీ నీకే ఆంతా 
తెలుస్తుందో అన్నాడు. 

“ఏం తెలివి తక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు నవ్వు!” ఆంది తార. “సీ ధోరణి 
బోధపడటం లేదు నాకు. గురువు లేకుండా ఏమిట నెర్ముకుంటున్నావు? ఎవరు నీ గురువు? 
గురువులేనివిద్య ఒంటబట్టదని ఎరగవా ?” 

తన పొరపాటు తెలుసుకున్నాడు కిరాతుడు. భార్య ఉపదేళం ఒప్పుకున్నాడు, 
తన రంగస్థలంలోనే గురువుని _పతిష్టించాడు. [దోజుడి విగహం తయారుచేశాడు. సరిగ్గా 
వారుణాతంతంలోని సిజమైన దోణుడిలాగే దానిని చేశాడు. విగ్రహం తలకి న నల్లటి చామరాలు 

పెట్టాడు. తలకి గురివింద పూసలు కట్టాడు. రండు సృటికంముక లు కళ్ళుచేళాడు. 

గురివిందలు, గులుములు మాలకట్టి మెడలో వేలాడదీశాడు. కి తలినార జందెంచేసి ఎడమ 
బుజానవేశాడు. కలవకాడలు ఊఉ త్తరీయంగా కప్పాడు. [దోణుడు పూసుకున్న ట్రై గుండెకు 
చందనం పూళాడు, ఎడమచేతిలో విల్లు పెట్టాడు, కుడిచేతి చూవుడువేలు నిర్జేశిస్తున్న ట్టు 

రంగ స్థలం వేపు చూపుతూ ఉంచాడు ఆ గురువుపాదాలు పూజిసూ, విశ్వాసంతో విలువి విద్య 
మెలుకువలు నేర్చుకున్నాడు జరాకిరాతుడు, 

కబిన(యాట్ ఉ పేం్యదభంబ్ 

(1675-1 720) 

లావణ్య వతి 

“స్నానసుందరి” 

[ఆరో అధ్యాయంనుంచి] 

సావధానంగా వినండి పండితులు 

స్నానాలకొలను గట్టున 

పొగడచెట్టుకింద తిన్నె మీద 

కూచున్నది జాదికురుల రాజపు తి 

పగడాలరేవున పక్షుల [ప్రతిబింబాలు 

కొలనులోని సోయగాలు 

ఆమెచూపును, మనస్సును ఆకట్టుతున్నాయి, 

పుడమిసుందరి ఆమెకొనాలని 

హంసలద్దిన నీలిచీరె 

పరిచినట్టుంది, పక్షులు పతిబింబిస్తున్న తీరంతో కొలను, 
స్పటికం మెట్టు, కొలనినీళ్ళు 

పరస్పరం పోటీపడుతున్నాయి, 

నీలవేణి రాజపుతి సాంగత్య వాంఛతో 
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తివెణి (గంగా, యమునా, సరస్వతుల (ప్రసిద్ధ 

సంగమం) కొలనై అవతరించినట్టుంది ఇక్కడ, 

మహాభవనంచుట్టూ చెదరిన సౌందర్యరాసులు 

గిరగిరా తిరుగుతున్నట్లు 
ర్స 

జలమండపం (దీపదండి) చుట్టూ 

(కొలనుమధ్య చిన్న కట్టడం) 

గిరగినా తిరుగుతున్నాయి హంసలు, 

సీటిఅడుగు బురద, నీటిమీడినాచు 

మలిన హృదయాలను ఆకర్షిస్తున్నాయి. 

కొలను నైర్మల్యం ఉజ్వలమైన అద్దాన్ని 

మించిపోయింది, 

ఈ కొలను గంభీరత్వం నిజంగా 

పండితులనుంచీ, అలల కదలికలు 

సుడులమెలికలు నర కీనుంచీ, 

తియ్యదనం అమృతంనుంచీ 

ఎధువుతెచ్చుకుందే మో | 

దీని చల్చ్లదనం చూస్తే చందుడిమీద 
అధిమానం అనవసరం. 

ఈ అన్నిటితోనూ ఇది (కొలను) 

కామమోహితమైన 'సారళి” పక్షులమీదా 

చూపరులమీదా అయాదితంగా 

ఆనందం కుమ్మరిస్తోంది. 

ఆ ఆనందంతోపాటు 

మన్మధబాణాలు నాటుతూఉఊంది. 

గుంపులు గుంపులై కలువలు 

పియతముడైన చం|దుణ్ణి 

చుట్టముట్టాలని చూస్తున్న ట్టున్నాయి, 

భూమి ఆనందం, చందమామలాగే 

తప్పించుకుంటున్నది కొలను 

కొలను సోయగానికి పరవశిస్తూ 

స్నాననంవాహనాలకని గుండెలోతు సిళ్ళలో 

దిగింది లావణ్యనిధి రాజకుమారి. 

అబ్బుర పడుతున్నాడు కవి - 

ఎంత వింత ! 

సొరకాయబు[రలాంటి ఆమె జఘనభాగం 

సీటిలో మునిగిపోయింది, 
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మునిగిపోక నీజిమీచ తేలాడుతున్నాయి 

ఆమె స్తన పర్వతాలు. 

ఎన్ని వింతలు చూడము, జీవించిఉంటే ! 

ఎంతటి అసంభవం 

సంభవనముయముందో ఇక్కడ: 

(బెండు మునిగి గుండ్లు తేలాయి ఆని కవి చమత్కారం) 

కొబినర్' రాధానౌథ్ రాయ్ 

(1848 _ 1908) 

చిలికా 

“సెలవియ్యి ఓ చిలికా !” 
(ఒక భాగం) 

సెలవడుగుతున్నాను చిలికా! సెలవు 

దారుణమైన సంసారంలోకి తిరిగి వెళ్ళిపోతాను 

నా పడమటి మనుగడ నీ పడమటి తీరాన 

గడపాలని ఆశించాను 

వయానలేకుండా నీ దగ్గిర 

సౌందర్య వీపాన తీర్చుకుందా మనుకున్నాను 

అభిరుచికి తగిన అదృష్టమే ఉంటే 

ఆందమైన నీ తీరం ఆశ్రయమయేది! 

“జటియా” కింద కుటీరం కట్టుకుని 

చివరిజీవనం ఏకాంతంగా గడి పెవాజ్జీ! 

కాని పరిణామం |భమకింద తేలింది. 

ఆశ ఆశగానే ఉండిపోయింది 

సంసారంలో ఉండినా సంసార సుఖాలెరగన్నేను. 

అవి జీవితకాలమంతా నాకు దూరంగానే ఉన్నాయి. 

సంసారంతో అంటి పెట్టుకున్న వారి స్నేహానికి 
ఎన్నడూ ఇష్టపడలేదు. 

ఆటపాటలతో కాలం గడిపేవారు 

జీవనం ఆనంత మైన మహోత్సవ మని థావిస్తారు. 

నా భాగ్యం మీద బండరాయి పడింది. 

నా జీవనం భిన్న పదార్థంతో ఏర్పడింది. 
నిట్టూర్పులూ, మూలుగులూ, కన్నీళ్ళూ - ఇవే నా జీననం 

బీవనం కాదిది జీవంతమరణం 

దు;ఖకభాఘాతాలతో 
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చిరబాధితుణ్ణి నేను, చిరజర్డరితుణ్ణి 

దుఃఖం నిండిన కన్నులతో 

లోకాన్ని చూడటం పరిపాటి నాకు 

[ప్రజల కళ్ళకి సుఖంగా అవుపడేది 

ఇట్టే చేతికివచ్చి, ఇట్టెవేళల్లోంచి జారిపోతుంది 
పదార్థం కాదది పొగ 

గగన కుసుమాల వంటిది 

సీ తీరంలో మృగతృష్టలాగ 

మనోమృగాన్ని పెడదారి పట్టిస్తుంది , 

[ప్రపంచమంతటా తిప్పట పెడుతుంది 

ఈ సుఖాలు ఎన్నడూ మోహపెట్టలదు నన్ను 

నా లక్యమంతా సీ తీరంలోని 

గుట్టలమీదా, గుహాలమీదే ఉండేది 

మధురమైన సీరూపమధువు ఆస్వాదించి 

సీ ఏకాంత తీరాల పరవశించిన 

వాగ్దేవి వరపుత్ర కవి ద్వయం 
ఊ పేం్యదథంజ్ బలదేవుల లాగ 

దివ్యపశాంతమెన నీ తీరాన ఏకాంతాన 

వాగ్గేవి పాదాలు పూజించాలని ఉండేది 

అడియాస అకీంచ నుణ్జీ అంత ఆశించాను 

మేలుకుని కలలు కన్నాను 

ఆశతో మెక్కి మైమరిచాను 

కోరికలతో మోసపోయాను 

అదృష్టంలో ఏం [(వాసులదో తెలియక 

గాలిలో మేడలు కట్టాను 

ఆకాశం పువ్వులు కోశాను 

మృగతృష్టలో ములిగాను 

ఉ(గంగా ఎదట నిలబడింది 

నిష్టురమైన రేవటినీడ 

క్షణంలో మాయమయింది 

మోహనమాయ. 

ఆ నీడ చీకటిలోనే చూశాను 

ఫీషణమైన నై రాశ్యపిశాచవికట నర్తనం. 

కాని మం|తించినట్లు 

మనోహర మైన సీ కాంతులు 

౪ బిభ్గీషికల్ని క్షణంలో తుడిచిపారేశాయ్లి 
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“భక తోబి' మధు మొదనరావ 

(1858-19 12) 

వస౦ంతగాథ 

“శంఖధ్వని” 

పడమటి దిజ్మండలాన సూర్యుడు గు-కిపోతున్నాడు, 

_పశాంత దినాంత చ్చాయ ఆకాశ మాపరిస్తున్న ది. 

అలసిన ఇవసిమీ + మౌనంగా, గంభీరంగా, నెమ్మదిగా 

శాంతికురస్తున్నది శా౭తమయి సంధ్య. 

పగలు ముగిసిపోతూ ఉండి. 
ఆలసిన పాంథుణ్జీనేను ఇంటిదారిపట్టి 

గబగబా నడుస్తున్నాను. 

దూర గామంనుంచి హటాత్తుగా 

వినపడింది శంఖధ్యని 

స్తంభించిపోయినట్టు చకితమయింది విశ్వం 

కలలోలాగ ఆశ్చర్యపోతూ ఆలకించాను- 

ఆస్వర లహరి 

మహాజాగరణలో తెలుపుకుంది నా ఆత్మ. 

ఆధ్యనిలో సము[దస్వర మళనం విన్నాను. 

సము|దంలో పుట్టిన శంఖం 

మహోదార మైన, ఆనంతర మైన సాగర సంగీతం 

ఆలపిస్తూ ఉంది, 

ని 

మహాసముద మహాపణవ రుంకారం 

మం|దనాదంతో ఆగకుండా 

ఘోషిస్తూ ఉంది క్రంఖం. 

సము[దం నా మహాలయం 

అనంతమది, అపార మైంది 

నా అంతరంగం జనంతనాదంలో కలసి 

నాదమయమయింది 

ఆ అమృతాలయ విడిచివచ్చి - 

మరచిపోగలనా ఆ అమృత సంగీతం! 

తుదాతి కుదమైన మట్టికొంప కోసమని 

తెలివిమాలి పాంధుడా |! 

మరచితివో నీ పుబ్టినిబ్బు ! 
ఏదీ సీ పెదవులలో అలనాటి అమృత వాణి * 

రావోయి రా! 

స్తుగంభీర మైన వేధమం[తాలతో రా 



జగతిలోని అనంత సంతానంలో 

అనంత జీవన మూర్తిని 

ఆనంత మైన ఆభయాన్ని మేలుకొలుపు 

ఈ మ ర్య పవాసంలో 

అమృత విజయం ఆలపించు 69 

యాయాభల మాననీంగ్ 

(1908 ) 

కోణార్క 

ఓ కోణార్క ! 

నీ యౌవన (వాభవం గతించింది 

మౌనవేదనతో సెకత శయ్యమీద 

శయనించి ఉన్నావు 

ఆమినా ఇప్పుడు కూడా నీ జీర్ణకాయాన్ని 

విషాదనేతాలతో చూస్తుంది విశ్వం 

నీ విషాద ని[దకి జాలిగా 

కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నది. 

రాళ్ళమీద ఇతిహాసాలు సృష్టించేక వి 

సీ సౌందర్యానికి సమ్మోహితుడయి 

సీ ముదిమిదేహాన్ని కౌగలించుకోవాలని 

సీ [పతి అంగమూ ముద్దుపెట్టుకో వాలని 

సీ రూపవిపాసతో కృశించిపోతున్నాడు, 

త్రీ వృద్ధమూర్తీ | 

పన్నెండు వందలమంది శిల్పుల 

స్వాప్నిక ఊహలకూ, బుదికీ ఆతీతంగా 
ధి 

అజ్ఞాతంగా, రహస్యంగా 

గడిపావు సీ శె శవం. 

చకితమెన విశ్వదృష్షి నీమీదపడినప్పుడు 
అ ౪9 

సీ పతి అంగానా యౌవన లావణ్యలీల 

తాండ విస్తున్న దీ. 

శరీరమంతటా సులలిత మైన 

అంగ సౌష్టవం పొటమరిస్తున్నది 

పన్నెండు వందల మంది శిల్చులు 
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[ప్రపంచంలో ఊహాతీతమైన 

కల్పనాతీత మైన, మనోమోహనకర మైన 
సౌందర్యం తెలుసుకున్నారు. 

ఆకసాన ఆగణితమైన తారకల 

రజత ధవళ దివ్యజ్యోతి 

అమాంతంగా ఆరిపోయింది 

సిగుపడి నీకల శీతాంశుడు 

ఆకసం మాటున దాగిపోయాడు. 

భ కితో పులకరించి, భయంతో 

జలదరించాయి దూర దూరాన చెట్లు. 

తరంగమాలికలతో నీ పాదాలు ముద్దాడి 

గానం చెస్తోంది సము[దం ! 

“ఓ సుందరతర నిర్మాణమా ! 
ఓ మానవ భీషణ కీర్తీ! 

నా తీరాన్ని అలంకరించు 

సీ పొదాలు సేవించి ఆనందించనీ 

సుకుమారమెన నీ స్తూపం 

కిరణాల వెల్దువతో తడిపిన 

పున్నమ చందమామ తెల్టని నవ్వులో 

సముదతరంగాల స్వరంతో స్వరం కలిపి 

జలదేవత నీ గాథ గానం చేసింది. 

సీ సూటి చూపుతో ని శ్చేష్టులయి 

ఆకాశవిహారులు దిగివచ్చి 

సి చెవుల్లో నిగూఢవార్తలు వినిపించారు. 

స్వర్గలోకం నుంచి ఆప్పరనలు వచ్చి 

పారిజాత పుష్పాలు నివాళు లిచ్చారు. 

వెన్నెల వెల్లువలో నిన్ను ఆరాధించారు. 

6 

జీవితంలోని ఆటలూ, విలాసాలూ 

ఎన్నో (పదర్శిత మవుతున్నాయి సీ రూపంలో, 



ఓ అతీత సౌందర్య మూర్తీ! 

రాజు నీ నుంచి దండయా[త నేర్చాడు, 

మం|తి మంతాలోచన నేర్చాడు 

| పేమికులు తమ కౌగిలింతలూ, 

యోధులు తమ రణకౌశలాలూ, 

సీ చితరువుల నుంచి సం[గహించారు, 

పిల్లలు, బెత్తాం పట్టుకున్న గురువుగారి 

బడికి వెళ్ళడం కూడా 

రీ అచలమూ రీ | 

సీ దగ్గిరే నేర్చుకున్నారు. 

నబ్బిదానందో రౌక్ రాయ 

(1916 ) 

సుందరమ్ 

ఓకప్పుడు కవి ఉద్చోధించాడు, 

“సత్యం పరమానందకరం కావచ్చు, 

కాని అసత్యం సుందర మైంది, 

వాద(పతివాదాలు చెలరేగినా సరే, 

ఇది మాతం వస్తుతః నిజం 

బీవనం సత్యంకాదు 

కాని ఎంతసుందర మెంది ! 

దాని ఆవిష్కరణ, మనోవార మైన దాని 

మధుర గీతాలు 

ఎంతముచ్చ బైనవి ! ఎంత అంద మైనవి | 

ఎంత సుందరమైనవి !! 

ఈ విశ్వమూ, దాని కౌశలమూ, 

దాని అలంకారాలూ, కవితలూ 

అన్నీ మట్టికొట్టుకు సోయే వే, 

అవి అసత్యాలే కావచ్చు 

కాని ఎంతలావణ్యమెన వవి! 

ఎంత సుందరమెనవి ! 

సత్యం ఆనందకర మైందే 

కాని సుందఠ మెందా ? 

అందమెన చిన్నదాని ఛాయాచిత9ం కంటే 

- ఆమె వర్గచి తర సుందరం కాదా? 
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పాచ్చు మనోహరం కాదా? 

పాచ్చు పరవశత్వం కిలిగించదా ? 

ఆది అసత్యమే కావచ్చు కొంత 

కాని ఎఐతనుందర నుందరమ్ ! 

ర్ తం నిజమైంది, నిత్య మైంది, 

స్థిరమైంది నిరపెశమైం?, అతీత మైంది. 

పరమేశంరుడి లీలలో ఆపహానసఃంలేదు 

జనా, విధ్గంసమూ య 

విధానం మధ్య ఇంకేదీలేదు. 

త్యం నిత్యమైంది. 

పూర్తిగా తప్పని సరైంది, 

ఊపాంచ వీలులేంది, 

నదా స్వతంత మైంది. 

లీలల మాతం మ ర్త్యమైనవి. 

కనకనే అసత్యం సుందర మైంది. 

వెలుగు నీడల ఇంద జాలం లాగ 

రహస్యమయమెన ఈ [ప్రపంచమహోకావ్యాన్ని 
యా వి 

సృష్టిస్తుందది. 

ఫ్ ఆరో 

ర 

ని 

నారాయశానంద అవధూత న్నాం 

(15 వ శతాబ్దం చివర) 

రుదనుధానిథి 

“ దివ్యపరీక్ష” 

( గద్యరచన నుంచి ) 

“వీరంతా నిజమెన సమాధిలోనే ఉన్నారా? మనం కొన్ని మాయలు [ప్రయో 

గించి వీరి పరమ సిద్ధి పరీక్షించడం అవసరము. వీరి లోపలి అభ్మిపాయాలేమిటో -పరిక్షి 

దాము” ఇలా ఆలోచించి, జగదీశ్వరుడు, (తిపురారి పార్వతిని పిలిచి, కొంత పరిహాసమాడి, 

నెన్ముదిగా చెతిలో ఇలా ఆదేశించాడు : “ఓ కృపామయా ! కళ్యాణీ |! శుభ సుకుమారి! 

కాకంభరీ ! విశ్యమాయా న్వరూపిణీ ! పరమమోహినీ ! (బ్రహ్మమొదలు గడ్డిపోచవరకు 
బాహ్యాభ్యంతరాల పకృతి అంతా నువ్వెవ్యాపించి ఉన్నావు, ఇది సీ విభమ మాయా(పభా 

వము. నిశ్చలమైన, నిర్మలమైన వఏరిసిద్ధి బుద్ధిలోంచి కలిగిందా ? విచారించి సరిగ్గా తూచి 

తెలుసుకుందాము. ఎవరి బరువు ఎంతో, ఎవరి తేలిక ఎంతో గమనిద్దాము. దేవీ! నా 

కోరిక [పకారం (పసన్నురాలవై, మూడు లోకాలూ మోహింపచేసే ఒక కన్యను పుట్టించు. 

ఆమె ఈ రు దగణంలోని సిద్ధుల జాన బుద్ధులు మోహింపజేయగలదు. ఓ సుందరీ! పర 

మమాయ నీ స్వభావము, లావణ్యమయం సీ శరీరం. నీ నితంబ [పదేళ మాశయించి 

మన్మథుడు నా యోగభంగానికి సాయపడ్డాడు. ఆశకి కామదేవుడికి ఇప్పుడు ఉందో, 

లేదో తెలుసుకుందాము. నాకోరిక (పకారం ఇప్పుడు పరమ (పసన్నురాలవై, నాక్ తక 
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లీలా క్రీడలో ఆన్ని భయాలూ ఒదిలి పెట్టి రిక స్రీ లాగ సచరాచఠమైన (పపంచ మంతటి 
గ మోహింపచే సే ఒక కన్యను కను. పూలబాణం పట్టుకు” మన్మథుడు తన మి చతుడై న న 

రుతు రాజు వసంతుడితోనూ, ఆ(తిజగన్మో హని కన్యతోనూ కలిసి నీ సహాయంతో తన పని 

సాధిసాడు, అప్పుడు ఆకామ దేవుడి [ప్రభావం చూద్దాం మనము,” 

ఈశ్వరుడి ఆజ్జమన్నించి ఆచైశన్యన్యరూపిజి ఈ అవకాళం వినియోగించుకొని 

క్రివాళవిముక్తు లైన |పొణులమనన్సు తిరిగీ మన్మథపాశాల సహాయంతో ఆకర్షించ 
డాసికి కుతూహలపడింది, ఒక ముహూర్తం సమాధి తరవాత తనమనస్సులోంచి విశ్వమో 

హాని అయిన రూపవతి కన్యని |పసవింఓండి. అహో! ఏమా ఆందం | తన మనోహర 

త్వంతో విశ్యమంతటినీ వళ పరచుకుంటున్నది. పంప ౦చం శోభావంత మయిండి. అందరి 

ధెర్యమూ ఆంతరించింది, కామసము[దం కైలాసం చుట్టు ముట్టింద్. ధన్యమీకోభ | ఏమిటీ 

మెరుపుల [వభ : ఏమిటీ మన్మథ ధనుస్సు మహేం[దజాలం ! సృష్టికర్త అయిన _బహ్మ 

వుటి దేవతల మీద కూడా ఏమిటీ మోహపాళాలు ? వపషటీ మధుర సృష్టి ! అప్ఫత పేమ 

కలశము | 
* bs * 

ఈశ్వరుడే స్వయంగా ఆశ్చర్యపోయాడు, పార్వతిని కౌగిలించుకుని ఆనందంతో 

ఇలా అన్నాడు, [పేయసీ | దగ్గమైపోయిన మన్మథుజ్జి సమ్మో హనజలంతో తిరిగీ బతికిం 

బావా నువ్వు? పద్మాక్షీ ! నః మనస్సుకూడా కలత పెళ ఈ కొత్త మన్మ థుళ్జీ ఎక్కు డనుంచి 

సృష్టించావు ? మనమిప్పుడు నా అనుచరులెన సిద్దుల కి తెలుసుకుందాము”. ఆంతలో 

అపూర్వమైన ఆశ్చర్యకరమైన మోహినీకన్య ను చూసీ రుదడి ఆనుచరులు సిద్ధులు తమ 
తమ సమాధులు మరచి పోయారు. 

కీవోదొను 

(18 వ శతాబ్దము) 

బతిశసింహాసన 

మొదటి పతిమకథ , 

(గద్యనుంచి) 

తెల్ల వారాక భోజరాజు తన నిత్యకృత్యాలు తీర్చుకుని చేత్తో ఒక పూలగు త్తిపుచ్చు 

కుని సింహాసనం దగ్గిరికి వెళ్ళాడు. సింహాసనంమీద కూచునీ కూచోడంతోనే మొదట్నిపతిమ 
నవ్వింది. “ఎందుకు నవ్వావు ?” అని అడిగాడు రాజు. “రాజా! వికమరాజు ఒక్కడే ఈ 

సింహాసనానికి అర్హుడు” అంది |పతిమ. “అతడి నుగుణాలేమిటి ?” అని అడిగాడు రాజు, 

“నేను వర్ణించ గలనా అతడి సుగుణాలు ? దేవతలకు కూడా తెలియవవి. సాధ్య మైనంత వరకు 

చెప్పుతాను సావధానంగా విను” అంది |పతిమ. 

“నాకం టేకూడా గొప్పదాతా ఆతడు? ఒక తడవకు లక్ష బంగారం నాణేలు 

తక్కువలేకుండా దానం చేసాన్నేను”' అన్నాడు భోజరాజు. అతడిమాటను విని ఇలా అందు 
కుంది (పతిమ : “రాజా, నువ్వు పరమలోభివని తెలుసుకున్నా నిప్పుడు. నీదానం నువ్వు 

గొప్పలు చెప్పుకోడంతోనే తెలిసిపోయింది. “తనగొప్పతాను చెప్పుకోడంతోనే క్రీరియావత్తూ 
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బూడిదపాలవుతుంది” అని సామెత. ఈ విషయంలో పవ ర్తనకీ నియమాలేర్పరిచారు మునులు, 

ఎంత గొప్పవాడెనా సరే, తనగొప్ప తాను చెప్పుకోకూడదు. నాకు తెలుసు పె వాళ్ళ దగ్గిర 

సొంతబాకా ఊదుకోవడం అపతిష్ట, అంచేత ఒకరిముందు గొప్ప చెప్పకూడదు. 4 టైగా మహో 

సీయుల (పస క్రివచ్చినప్పుడు "అలోచెప్పడంమరింత నైచ్యం. ” పతిమచెప్పినమాటలు విన్నాడు 

రొజు అంత మహాదాతా అయన ? వి|కమరాజు విషయం కొంతవినిపించు”అన్నాడు (_పతిమ 

కలా చెప్పింది !” సేనాధిపతులూ, ఆస్థానికులూ, గురపురౌతులూ, సేవకులూ వి[కమరాజుని 

సేవిస్తూ ఉండేవారు ఆతనికి బుద్దిపుట్టడంతో నే వాళ్ళందరికీ తలా వెయ్యి బంగారం నాణేలు 

ఇచ్చేవాడ. , ఎవరితో కలిసినా మధురంగా మాట్లాడేవాడు. లక్షకోట్ట బంగారం నాణోలు 

బహూకరించేవాడు. తానిచ్చింది సక్రమంగా వినియోగించని వాణ్ణి బుద్దెచెప్పి హెచ్చరించేవాడు, 

అతని ఆజ్ఞ్మప్రకారం కోశాధికారులు ఖజానాలో బంగారతి నాణేలు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంచే 

వారు.” భోజరాజుతో ఇలా అన్నీ చెప్పి, * “ఈసుగుణాలన్నీ ఉంటేనే సింహాసనంమీద కూచో” 

ఆంది మొదటి పతిమ. 

“వ్యాంనకబి” థతీర్ వౌవాన్ సేనావతి 

(1848 - 1918) 

ఆత్మ జీవన చరిత 

“కెంవురుర్ భుంయాల విప్లవము” 

(1891 -1892) 

(గద్యరచననుంచి) 

ముహూర్తకాలం వనుగుమీదే కూర్చొని ఆలోచించాను. ఏమిటి క రృవ్యమిప్పుడు? 

సిపాయీలను అక్కడే నిలబెట్టి అనుకూలమైన చోటుకోసం ఏనుగును పరిగెత్తించి రెండు 

వేపులావెదికాను. చెట్టు జీబుగా ఉన్నచోటు దొరికితే సిపాయీలను ఆక్కడ పెట్టి ఆత్మరక్ష 

ణకు [ప్రయత్నించాలని నా అభిపాయం, కాని అదృష్టం అడ్డం తిరిగింది. ఆ (పదేశమంతా 

చిన్న చిన్న తుప్పలతో ఉంది, పల్చటి అడివి. శ|తువుల చూపు తప్పించుకొనేందుకు వీలు 

లేదు. మరోదారి లేదు, పూరిగా నిరాశ చేసుకున్నాను నేను. తప్పించుకోవాలంటే ఏనుగును 

పరిగెత్తించి ఆనందపూర్ వెళ్ళిపోగలను. సిపాయీలను ళతువులపాలుచేసి ఆలాపారిపోవడం 

సిగ్గుచేటనిపించింది. అంచేత వెనక్కువచ్చేసి బసంతపూర్ మామిడితోపు చేరుకున్నాను. 

సిపాయీలను వరుసలు తీర్చి నిలబెట్టి ఆత్మరక్షణ [పయత్నంలో ఉన్నాను. ఇంతలో 

భుంయాలు వచ్చి మమ్మల్ని చుట్టుముట్టారు. తక్కువమందే ఉన్నారు వాళ్ళు. సుళువుగా 

వాళ్ళని తరిమి వేయగలనుకాని దగ్గిరలోనే వాళ్ళ ముఠా పెద్దసంఖ్యలో ఉంటారన్నదృుష్టితో 

నేను దానికి సాహసించలేదు. భుంయాలు నాదగ్గిరికి వచ్చి “మీరు ధరణీధర్ బాబు దగ్గిరికి 

రండి” అన్నారు. మారుమాటాడలేదునేను. నా ఏనుగుతోనూ, సిపాయీలతోనూ వారివెంట 

బయలుదేరాను. 

బసంతపూర్ పడమటివేపు బరారాసి కొండకింద ఐసాఘరఘాట్ భుంయాల 
_(వథానమైన కీలక స్థానాల్లో ఒకటి. ఆది ధరణీధర్ అన్న గోపాళియా అధికారంలో 

ఉంది, భుంయాదండుకి అతడు నాయకుడు కూడా. ఆరుమాసాల (క్రితం పట్నం 

జైల్లో అతణ్ణి చూళాను. గొలుసులతోనూ, _బేడీలతోనూ ఉన్నాడప్పుడు, 



గోపాళియా ఒడ్డూపొడుగూ ఉన్న స్థ్టూలకాయుడు. అతడిచూపు భయంకరంగా ఉంటుంది, 

కండలు ఉక్కుతో మలిచినట్టుంటాయి. ఛాతీ విశాలమెంది. మొహం పెద్దది. బల్రపరప్పగా, 

ఆసహ్యంగా ఉంటుంది. కళ్ళు చిన్నవి. ఎనుపోతంత బలవంతుడు. ఎంత|కూరుడో అంత 

దుర్మార్గుడు. అంత మూర్భుడు. విల్లూ, అమ్ములూ, కత్తులూ, బల్లాలూ తన రెండు వేపులా 

కుప్పలు పెట్టుకుని, ఒక బండమీద కూచున్నాడు గోపాళియా. అతడిచుట్టూ ఎంతోమంది 
భుంయాలు మారణాయుధాలు పట్టుకుని, అతడిఆదేశంకోసం ఎమురుచూస్తూ సిద్ధంగా నిలిచి 

ఉన్నారు. నేనువెళ్ళడంతోనే తన ఎ రటి చిరుకళ్ళతో ఒకతణం నన్ను కర్కశంగా చూశాడు 

గోపాళియా. భయంకరమైన అతగాడి ఆకారం, అతడిముఖతణాలు కనిపెడుతూ, అతడి 

ముందు బందీలాగ నిలబడ్డాను. ఒక్కక్షణం గడిచాకనాకు ఆదేశం వచ్చింది. “ధరణీధర 

బాబు దగిరికి రాయిసుత ఆ పద” 

నేను ఏనుగు మీదెక్కి. కూర్చున్నాను. రెండు చేతులతోనూ రెండు కత్తులు పట్టు 

కుని నాపక్క. కూచుని అడిగాడు గోపాశియా. “నీదగ్గిర పిస్తోలుందా ?” “లేదు” అన్నాను 

"అయితే విను, కోటలోకి (పట్నం) పారిపోవడానికి [పయత్నించావా, చంపేస్తాను 

తెలిసిందా?” అన్నాడతతడు, కత్తులూ కటార్హూ నడు ములకు కట్టుకుని, ఎక్కు పెట్టిన ధను 

స్సులూ, బాణాలూ పట్టుకునీ నలభి, ఏభై మంది కాపలా వాళ్ళు అలా నన్ను తీసుకుని 

రాయిసుం ఆ వేపు బయలుదేరారు. మేము వెళ్ళుతూ ఉండగా రాయిసుం ఆ వేపునుంచి 

గుంపులు గుంపులు జనం బసాఘర్ ఘాట్ తట్టు వస్తున్నారు. ఎవరెనా వస్తే మాకాపలా 

వాళ్ళు “హుషయార్” అని అరిచేవారు. ఎదటివారు అలాగే “హుషియార్" అని ఆరిస్తే. 

*శపాత్ తఫాత్ి”అని హుకుమయేది. భుంయాలి సాంకేతిక పదం“ హుషియార్”. ఎదటివాడు 

అదేపదం పలికితే అతడు మితుడన్నమాట. అలాపలకనప్పుడు అతడు శ|తువుకింద జమ. 

సుమారు సగందారిలో ఒక భయంకరమైన మనిషి ధనుస్సున బాణం తొడిగి: 

నన్ను కేకవేసి పిలిచాడు. “తెలుసా ? పొద్దుటినుంచి సాయంకాలం దాకా తిండితిప్పలూ- 

నీటిచుక,-యినా లేకుండా బిచ్మితానంద్ నాచేత పని చేయించాడు కదూ! నిన్ను చంపేసాను” 

అంటూనే బాణం నా మీదికి గురిపెట్టాడు. ఒక్క సెకెండ్ మించిపోతే ఠారుమని నేను 

చచ్చిపో యేవాజ్డి. కాని అంతలోనే వెనుకనుంచి ఒకడు పరిగెత్తుకువచ్చి వింటినారి మీది 

అతడి పిడికిలి పట్టుకున్నాడు. నేను బతికిపోయాను. 

మధ్యాహ్నం మూడుగంటలు కాటోతూ ఉండగా రాయిసుంజ చేరుకున్నాము. 

నేను ఏనుగు డిగిదిగడంతోనే ధరణి భుంయా నా దగ్గిరికి పరిగెత్తుకు వచ్చి తన కాళ్ళ మీద 

పడమని పదేపదే అన్నాడు. నేను తటపటాయిస్తున్నాను, నా వంటమనిషి ఏడుస్తూ వనక 

నుంచి వచ్చి, నన్ను కౌగిలించుకుని “పడండి, పడండి” అంటూ బలవంత పెట్టాడు. నేను 

తలవంచలేదు. సగౌరవంగా చేతులు జోడించాను. ఆ తరవాత ధరణి నా చెయ్యి పట్టుకుని 

తన ఆసనం దగ్గిరికి తీసుకు వెళ్ళాడు. స్నానానికి, భోజనానికీ నాకు అనుమతి దొరికేసరికి 

పొద్దుగుంకి పోవచ్చింది. 

ధరణి కొలువు తీర్చే హాలుకి కొంచెం దూరంలో ఒక పందిరిపాక నాకు బసగా 

ఇచ్చారు. పాక్షల్లోపలి భాగం అయిదు మూరల పొడవు, అయిదు మూరలు వెడల్పు 
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ఉంటుంది. గుగ్గిలం కొమ్మలూ, రేమ్మలూ, ఆకులూ దాని గోడలు. అలాటిదే పెకప్పు 

కూడా గుగ్గిబం కొమ్మలతోనే ఉ౦ది. లోపటినుంచి చక్కగా చుక్కలు లెక్క పెట్టవచ్చు. 

కొడ్డిరోజుల కితమే వానకురిసింది. కింద చమ్మగా ఉంది. ఆయుధాలు పట్టుకుని ఒక మూక 

భుంయాలు నా పాకమందు కాపలా కాశారు. అలాగే వెనకవేపు కూడా ఒక గుంపు కాసూ 
కూచుంది. నేను బాగా అలిసిపోయాను. నా నౌకరు ఆ చెమ్మ నేలమీద పక్క పరిచేశాడు. 
సాయంకాలం భోజనం చెయ్యడంతోనే నిిదపొయాను. రవంత సేపు నిిదపోయానో లేదో, 

వేలకివేలు కండచివలు నన్ను కరవడం మొళలు పెట్టాయి. పాకలో చెమ్మనేల కింద ఉన్నా 

యవి. నేను చూసుకోలేదు. దాంతో నిడమాట దేవుడెరుగు, నా ఒళ్ళంతా మంటలు పుచ్చు 

కున్నాయి. మంటలు తడుముకోడంతోనూ, పక్కమీద చీమలు తరవాడంతోనూ రాతంతా 

గడిచింది, 

ఉదయం ధరణీధర్ కొలువు తీర్చి కూర్చున్నాడు. అన్ని వేపుల నుంచీ వచ్చి 

భుంయాఎ సమావేశమయారు. మేనేజరు (నేను) దొరికిపోయాడని భుంయా లోకమంతటా 

ఓక చె ఆనందం ఈవేళ. నాయకులందరూ సమావేకానికి హాజరయారు. తన పక్క.ని 

కూర్చున్న నన్ను ధరణ్ అడిగాడు : “ఫకీర్ మోహన్ బాబూ! ఇప్పుడు ఏమంటారు 

మీరు ? ” వెంటనే జజాబు చెపాను “మీ మేనేజరుగా ఉంచితే ఉంటాను. లేదంటే మా 

దేశం వెళ్ళిపోతాను.” ధరణి భుంయా నాయకుల ఆభిపాయం అడిగాడు. వాళ్ళంతా 

“వద్దు వద్దు” ఆంటూ అరిచారు “ఇతను రాజు పక్షం మనిషి” అన్నారు. నన్ను 

మేనేజరగా ఉంచే తుదనిర్దయం ఆ దినం తేలలేదు. ఇతర విషయాలు కొన్ని చర్చించడంతో 
ఆ వెళటి సభ మ గిసింది. ఆ రా తికూడా చలిచీమలు నన్ను వేధించాయి. నాకు నిద 

కరువయింది. 

సన్ను మేనేజరుగా ఉంచే విషయం మర్నాటి సమావేళంలో మళ్ళా చర్చకు 

వచ్చింది చాలామంది సర్దారు వ్యతిరేకించారు. వారికి జవాబు చెప్పుతూ “మహారాణీపు[త” 

ధరణీధర్ అన్నాడు : “తగిన బుద్ధిమంతుడు ఒకతను నా దగ్గిర ఉండకపోతే ఇంత పెద్ద 
రాజ్యం నేను ఎలా పాలించగలను ? ” దాంతో భుంయాలు యావన్మంది అంగీకరించారు. 

నేను మంత్రిగా నియమితుణ్ణయ్యాను. నా ఉద్య|ోగపతం మీద “మహారాణీపుుత' ధరణీ 
ధర్భుంయా అని సంతకం జరిగింది. (పతి పత్రం మీదా ఇలాగే సంతకం జరిగేది. జీతం 

కింద ఏడు ఎకరాల పొలం కిస్తులేకుండా అనుభవించడానికి నాకు ఆదేశం లభించింది. 

రాయిసుంఆలో ఆది నా మూడోర్యాతి. గత రెండు ర్మాతులూ నాకు నిదలేదు. 

ఎంతో పాధేయపడి (బహ్మాండ మైన పయత్నం చేశాక రాయిసుంఆ [ప్రధాన్ 

(గాఫమాధికారి)నులక వేసిన పాతకుక్కి మంచం తెచ్చిపెట్లాడు. నా నౌకరు దానిమీద 
నా పక్క పరిచాడు, గుడాఖు సిద్ధంచేసి గొట్టం నా చేతికి అందిచ్చాడు. నేను హుక్కా 
గొట్టానక్ పెదవులు తగిలించానో లేదో మండుతూన్న నివుతోనూ, పొగాకుతోనూ కూడా 

చిలుము ఊడిపోయి నా తలమీద పడిపీయింది. నిపులుపడి చాలాచోట కాలి, శరీరం 

పొక్కు లెక్కింది, దురదృష్టం ఎప్పుడూ ఒకటిగా రాదు అనుకున్నాను. శ్ 

నేను ధరణీధర్ గారి మంతి నన్నవార భుంయాల ముఖ్య కేందాలన్నిటా 
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వ్యాపించిపోయింది. ధరణీధర్ కూడా నన్ను నమ్మాడు, రాజకార్యాలలో నా సలహా కాదనే 

వాడు కాడు, ఆ (ప్రాంత మంతా అతజణ్ఞి దేవుడిలా పూజించేవారు. శంఖాలు పూరిసూ “ఉలఉల' 

ధ్వనిచేస్తూ చుట్టుపక్కల [గామాలనుంచి స్రీలు గుంపులుగుంపులు గా వచ్చి [పతిదినం 

అతణ్ణి పూజించేవారు (శుభ కార్యాలూ మొద లైనవాటిలో స్త్రీలు పెదవులతోనూ, నాలికతోనూ 

ఉల ఉల ధ్వనిచేయడం ఒరిస్సాలో సంపదాయం. విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం జిలాలలో 

దీనిని, ఉలవలు పోయడంి ఆంటారు. ఒరియాలో “హుళహుళి” ఆంటారు). ధరణీధర్ తన 

పాదాలు అందించేవాడు, అతడి పాదాలు పసుపునీళ్లతో కడిగి, పూలతో పూజించేవారు శ్రీలు. 

అతళజ్జి పూజించాక, నన్నుపూజించడానికి వచ్చేవారు వారు. నేను మళ్ళతిని కదూ! అందుకని 

నన్ను కూడా పూజించడం అవసరం, కొని నేను వారికి నమస్కరించి అనేవాణి. మీరు “నా 
ణా 

తల్దులవంటివారు. దయచేసి నా పాదాలు ముట్టకండి. నేను సేవకుణ్ణి మాత్రమే. నన్ను 

పూజించడ మెందుకూ 2 

ధరణి నా సలహా మన్నించేవాడు. నా కుటీరానికి వచ్చి తాంబూలం వేసుకునేవాడు* 

గోపాళియాకి, మహాపాాత్రకీ ఇది కనుకుట్టుగా ఉండేది, నన్నుబంధించి భుంయా గామంలో 

కొండశిఖరంమీవ ఉంచాలని మహాపాత సంకల్పం. కాని ధరణికి భయపడి ఏమీచేయలేక 

పోయేవారు వారు. చివరికి ధరణీధర్ లేకుండా చూసి నన్ను ఎత్తుకుపో వాలని మహాపాత, మరి 

కొందరూ రహస్యంగా కుటపన్ని, అదే సంకల్పంతో ఒకనాడు నిజంగానే నన్ను చుట్టు 

ముట్టారు. ఎలాగో ఈ వార్త తెలిసి ధరణి పరిగెత్తుకువచ్చి నన్ను విడిపించాడు. 

నేను మం|తినయాక ఓక్ [పత్యేక విషయంమీద మనస్సు లగ్నం చేశారు 

భుంయాలు, సమిటంసే-రాజుగారి కోటలో అనేక లక్షల రూపాయలున్నాయి: ఆవి దోచుకో 

వాలనీ, రాజుగారి కుటుంబాన్ని పదిజనంతో కూడా ఎత్తుకురావాలనీ వాళ్ళ [(పధానలక్ష్యం. 

రాణీ రాజకుమారీ వారి పరిచారికలూ ఉండటంకో సమని కొండకింద వరస పెట్టి ఆకుపాకలు 

తయారయాయి. పాకలు సిద్ధం కాకపోతే వారంతా ఎక్కడ ఉంటారు? 

“మనకి ఇరవై బాంబులు కావాలి” అన్నాను నేను, “ఎవరై నా వెళ్ళి వంద బాంబులు 

అలాంటివి తీసుకురండి. వందబాంబులెలే ఈ కొండ ఎగరగొ దైయ్యవచ్చు. మట్టి 

ప్రాకారం గల కోట అనగా ఎంతమా[తం?” అన్నాను. ఒకరు కలకతా వెళ్ళి వంద బాంబులు 

కొని తేవాలని నిశ్స్పయమయింది. వెయ్యిరూ పాయలు కావాలి దానికి. రూపాయలు జమ 

చేయడం కోసం ముఖ్యులైన [ప్రజలకు తాఖీదులు వెళ్ళాలి. ఇద్దరు గుమాసాలు పని మొదలు 

పెట్టారు. వేలువేలు తాలీదులు వెళ్ళవ లిసి ఉంది. పతితాఖీదుమీదా “మహారాణీపు!త” ధరణీ 

ధర్ భుంయా, సంతకం జరగవలిసి ఉంది. అది ఆంత తేలికా? ఒకటిరెండు దినాల్లో జరిగే 

పనా? రాకీ పగలూ గుమాస్తాలు తాఖీదులు రాస్తూ ఉండేవారు. వారి పని నేను తనిఖీ 

చేస్తూ ఉండేవాణ్లీ. 

సెన్యపటాలం వచ్చి కింవురురపట్నం కాపాడాలని గవర్న మెంటు ఆర్డరు, 

పటాలం రాలేదు. ఎంతకాలం భుంయాలను ఆపగలను ? వీళ్లు ఒకమారు కోటలో అడుగు 

పెట్టారా, రాజుసంపదా, ఆతడి గౌరవ మర్యాదలూ అన్నీ నాశనమయిపోతాయి. ఇది రాజుకి 
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తెలియచెయ్యడం అవసరం. కాని రాజు ఎక్కడున్నదీ ఎలా తెలుస్తుంది? తెలిసినా ఎలా 

కబురు చేయడం? ఒక ఆలోచన తట్టింది నాకు, బాలేశ్వరం భోలానాథ్ దే ఆనందపూరలో 

సర్వేయరుగా ఉన్నాడు. అఆతసికి నేను కబురండి స్తే రాజుకి ఉప్పందిసాడతను. ముందే 

చెప్పాను, తాంబూలమం టే మహాయిష్టం ధరణికి. తరుచు నా బసకి వచ్చి తాంబూలం 

వేసుకునేవాడు, నేను వెళ్ళి అతడితో చెప్పాను, “నాదగ్గిర తమలపాకులు అయిపో 

యాయి” అని. “ఇక్కడ తమలపాకులు దొరకవు. భ; దక్లో నా కంబారి (పొలం 

కాపరి, పాలేరు) భోలానాథ్కి నేను [వాసే ఆకులూ, చెక్క_లూ పంపిసాడు, ఆంతే కాక 

అక్కడ చిన్న చెరుకుమడి నేను వేశాను. నేను వచ్చేయడంచేత నీరులేక ఎండిపోతూ 
ఉంటుంది చెరుకు. 'సెలవైతే చెరుకుమడికి నీరు పెట్టించమని కూడా అతడికి (వాస్తాను” 
అన్నాను. ఉత్తరం |వాయడానికి అనుజ్ఞ దొరికింది నేను [వాసిన ఉత్తరం నకలు కింద 

పొలదుపరుస్తున్నాను. 

రొయినుంఆ 

మే 16, 1891 

కోంబారి ఖభోతానాథ్ వినవలసింది. 

మహారాణీ పుతగారికి తక్షణం అవసరం, వంద తమలపాకులూ, రెండు వందలు 

పోశచెక్కలూ పంపించు. చెరుకు మడికి ఉత్తరం వేపునుంచి సీరుపెట్టు. ఆలా కాకపోతే ఆది 

పాడెపోతుందీ. ఇంతే సంగతులు. 

- ఫకీర్ మౌవాన్ నేనావతి 
మహారాణీప్పుత ముందు ఉతరం చదవడం జరిగింది. అనుమతి పతం మీద 

అతడు సంతకం చేశాడు. ఆనందపూర్ కీ కెంవురుర పట్నానికీ మధ్య మూడు నాలుగు 
తనిఖీ చౌకీలున్నాయి. మహారాణీపుత సంతకంతో అనుమతి పతం లేందే ఈ రోడ్డు మీద 
ఎవ్యరూ రాకపోకలు చెయ్యలేరు. పతి చౌకీ దగ్గిరా బాటసారుల్ని పూర్తిగా పరీక్షించేవారు. 
మంచి బలవంతులై న సిపాయిలచేత ఉత్త రం పంపాను. సోడాబుడ్డ నుంచి తీసిన మూడు 

చిన్న ్న చిన్న తీగిముక_లు ఓక ఖండాయత్ సిపాయి జందెముతో ముడి పెట్టాను, సిపాయీలు 

బందీలుగా ఉండేవారు, ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు స్వేచ్చ దొరికింది వాళ్లకి. ఆందుకని 

పగలూ రాతీ ఆనంద్పూర్ పరిగెతారు. రాజు ఆనందపూర్లోనే ఉన్నాడు. 

ఉతరమూ, మూడు తీగ ముక్కలూ ఆతడికి అందించారు సిపాయిలు. రాజు 

ఉత్తరం చదివాడు. మూడు తీగె ముక్కలూ చూశాడు. ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు: మూడు 
తీగెముక్కల ఆర్థం మూడు తంతులు _ చెలిగాములు. ఒకటి గవర్న మెంటుకీ, ఒకటి 
కటకం పోలీసు సూప రెంటెండె ౨టుకీ, మూడోది నందకిశోర్ బాబుకీ, లేదా మధుబాబుకీ పంపా 

లనీ మేనేజరు (నా ) అభి పాయం. తమలపాకులు అంటే సైన్యం. పోక చెక్కులు అంటే 
తుపాకి గుళ్ళు. చెరుకుతోట ఆంటే కెంవురుర్ నగరం. మైన్యం ఉత్త రంవేపు చై బసాగుండా 

వెళ్ళాలి. లేకపోతే కోట దోపిడీ అవుతుంది అని ఉత్తరం భావం. 

ఇక్కడ నేశు సాయుధ సైన్యం కోసం ఎదురు చూస్తూ దినాలు గడుపుతున్నాను. 
ఒకు. మహాపా[తను తప్ప ఎంతోమంది భుంయా సర్జార్హని ఆప్పటికే అదుపులో పెట్టు 
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కున్నాను. నా నడవడిమీదా, హావభావాల మీద గట్టి నిఘావేసీ ఉండేవాడు మహాపాత, కాని 

అతణ్ణి నేను సందేహిస్తున్నట్టు రవంత్తై నా సూచన దొరకనివ్యలేదు నేను, 

భాష జాతీయ సమైక్యత 

'ఉత్కలమణి' గోపబంధుదాసు 
(1876 ల 1928 ) 

భారత దేశంతో జాతీయ పురోభివృద్ధి కోనమని అందరూ ఇవాళ వ్యాకులపడు 

తున్నారు. భారత జాతీయత ఎలా స్థిరపడుతుందని ప్యతికలలో చర్చలూ, సభలలో ఉప 

న్యాసాలూ సాగుతున్నాయి. కావ్యాలలోను, నవలలలోను, నాటకాలలోను ఇదే ధ్వనిస్తూ ఉంది, 

భారత దేశంలో జాతీయత అభివృద్ధి కావడం కేవలం అసంభవం అంటూ ఆనేకమంది 

నిరాశ చూపుతున్నారు. ఉత్సాహం పుంజుకోడం కోసమని కొందరు గతచరిత నెమరు 

వేస్తున్నారు. కొందరు భవిష్యత్తు మీద ఆశలు పెట్టుకుంటున్నారు. కొంతమంది ఆంతరంగిక 

మైన తమ పురాతన సంస్కృతిని విశ్లేషిస్తున్నారు. మరికొందరు పరాయివారి మీద ఆధార 

పడుతూ, పాళ్ళాత్య దేశాలమీద ఆశ పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ జాతీయ సందిగ్ధం నిజంగా 

హిందూ దేశానికి విపత్కర మైంది. దేశంలో ఎన్నో రాష్టా9లున్నాయి, దానికి తోడు రాష్ట్రా 

నికీ రాష్టా9నికీ రా ష్టాంనికీ మధ్య పద్ధతులూ, ఆచారాలూ విభేదిస్తున్నాయి. వీటన్నిటి పెనా 

పరస్పర ఆవసరాలకు సంబంధించిన వై రుద్ద్యాలూ ఎన్నో ఉన్నాయి. హిమాలయానికీ 

'కన్యాకుమారికీ మధ్య ఎప్పుడైనా సంబంధముందా* ఆన్ ఆలోచిస్తే ఒక్కొక (పుడు హృద 

యం కుంగిపోతుంది. (పాచీన కాలంలో భారతీయ రాష్ట్రా9లు బోలెడన్ని (ప్రత్యేకతలతో 

ఉండేవి. రాష్ట్రానికీ, రాష్ట్రానికీ మధ్య రాకపోకల సౌకర్యాలు కష్టంగా ఉండేవి. (పతి 

'రాష్ట్రమూ అడవులూ, నదులూ మొడ లైన సహజసిద్ధ మైన సరిహద్దులతో కప్పి ఉండేవి, 

అందువల్ల అలాటి పతి రాష్ట్రంలోను కాల్మకమాన భాష, సాహిత్యమూ, చరితా, ఆదార 

'వ్యవహారాలూ మొదలై నవి (పత్యేకంగానూ, స్వతంతంగానూ పరిణామం పొందడం 

ఎంతె నా సహజమే, కాని అనాదిగా వస్తూఉన్న ఆర్యనాగరికత వెన్నెముక లా నిలిచి ఉండ 

“టం ముఖ్యంగా గమనించదగిన విషయం. ఆర్య సంస్కృతి గల మునులు మానవశీలమూ, 

దాని పాధాన్యతా గురించి మానవుల భావసమైక్యతకు భాష ఏకైక సాధనం” అని పదే 

పదే [పబోధించారు. మనుషులు వివిధమైన గుణాలతో ఉండవచ్చు. అలాగే వారి ఉదార 

వ్యవహారాలూ రకరకాలుగా ఉండవచ్చు. వారు వివిధమైన భౌగోళిక పరిస్థితులలో పెరగవచ్చు, 
అందువల్ల వారంతా ఎక్కడ కలుస్తారు? అన్న [పశ్న సహజంగా ఉదయిస్తుంది. ఆర్యుల 

ఆధిపత్యం భావాలు, ఆలోచనలు మొదలుకుని |క్రమ్మక మంగా తుదకు నాగరికతారంగం 

“యావత్తూ తనలో పొదుగుకుంది. (క్రమక్రమంగా శూర సేన, లేదా మహారాష్ట్ర ఆర్యులకూ 

మగధ ఆర్యులకూ మధ్య భిన్న భిన్న మైన భేదాలు ఏర్పడ్డాయి. పత్యేకమైన (ప్రాంతీయ విశే 

షం తయారయింది. అయితే సంస్కృత భాషా, వెదిక సంస్కృతీ ఆ భిన్నత్వంలోనే గణ 
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సీయ మైన గట్టి ఐక్యత సాధించాయి. అలాగే సాధిస్తూ ఉన్నోయికూడా. [దావిడులకూ, 

ఆర్యులకూ సంఘర్షణ వచ్చింది, నిజమే కాని (దావిడులు కమెపి ఆర్యుల భాషనూ, సంస్క 

తినీ, నాగరికతనూ అంగీకరించారు. దాని ఫలితంగా ఆర్యులతో వారు పూర్తిగా కలిసి 

పోయారు. 

భారతదేశంలో రాష్ట్రీయ (ప్రత్యేకత నెమ్మది నెమ్మదిగా శీణిస్తూ వచ్చింది. 

అయితే అది జాతీయ నమైక్యత వేపు (పయాణిస్తూ ఉందా? దీనికి విరుద్ధంగా లెక్కలేని 

స్వార్థాలూ, ఎన్నో అన్ని (పత్యేకతలూ [పతిరాష్ట్రంలోనూ తలెత్తుతున్నాయి, రాక హోకల 

సౌకర్యాలు సులువయినాయి. అంతర్ రాష్ట్రయ సంబంధాలు అధికమవుతున్నాయి, విడిగా 

ఒకే జాతి నివసించే రాష్ట్రమేదీ లేదు. వివిధ కులాలకు, ధర్మాలకు, మతాలకు చెందిన 

_పజలు ఒకచోట నివసిస్తున్నారు. వారు తమ స్యభాషా, సాహిత్యమూ, సంస్కృతీ, 

ఆచారమూ, సాంఘిక వ్యవహారాలూ మొదలై నవి తమతో నిలుపుకుంటున్నారు. 

తమ (పత్యేక స్వలక్షణాలు వదిలి పెట్టడానికి వారు సంసిద్ధులు కారు. వృత్తివల్ల 

కాని మరేదో కారణం వల్లకాని తాము స్థిరపడిన ప్రదేశంలోని భాషా, సాహిత్యమూ. 

ఆచార వ్యవహారాలూ ఆలవర్చుకోడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటప్పుడు భారతీయ ఐకమత్యం 

మాట అటుంచి రాష్ట్యయ ఐక మత్యం మాతం ఎలా సంభవమవుతుంది? వీమైనా ఈ స్థితిలో 

మనం ఇంత అసమంజసమైన [ప్రాంతీయ (పకృతిలో ఐకమత్యం కుదర్చగలిగిన భాషమీదా, 

సాహిత్యంమీదా, సంస్కృతిమీదా తిరిగి ఆధారపడడం అవసరం. సమస్య రవంత పరిశీలిస్తే 

భావమే కానీయండి, సంస్కృతే కానీయండి- అన్ని టికీ మూలం థాషే అని వ్య క్రమవుతుంది. 

భాషలో వైరుద్ధ్యం లేనప్పుడే భావంలో ఐకమత్యం కుదురుతుంది. కాగా 
సంస్కృతి ఒక్కటే అన్నది తికుగులెని సత్యం, నాగరితతగల పపంచ దేశాలన్నీ ఈ 

నూ|తాన్ని అంగీకరించాయి. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో వివిధ జాతుల (ప్రజలు 

ఉంటున్నారు, ఇంగ్లీషువారు, జర్మనులు, పోర్చుగీసులు-అందరూ ఆ దేశంలో నివసిస్తున్నారు. 

దైనందిన జీవితానికి సంబంధించిన నియమాలూ, న్యాయదట్టాలూ (పతి రాష్టా9నికీ భిన్న 

భిన్నంగా ఉంటాయి. అయితే అన్ని రాష్ట్రాలూ ఇంగ్లీషు ఒక్కటే రాష్ట్రీయ భాషగా 

(State language) అంగీకరించాయి. ఇంగ్లీషు భాష అంగీకరిసే తప్ప ఎవరికి పౌర 

సత్వపుహక్కు ఆలవడ దక్కడ, ఎన్నో [ప్రాంతీయ విభేదాలున్నప్పటికీ భాష ఒక్క- టే 

కావడం చేతనే ఆదేశంలో జాతీయ చై తన్యం సాధ్యమయింది. ఈ దినాల్లో ఒక భారతీయ 

రాష్ట్రంలో రకరకాల [వజల్ని మనం చూస్తాము, [క మంగా భిన్న భిన్న తరగతులవారు, 

సంఘాలవారు వచ్చి చేరుతున్నారు. గతంలోని ఒంటరితనం ఏమీలేదు. మన భారతీయ 

సమెక్యత సుస్థిరంగా ఉండాలంటే [ప జలంతా జాతీయ భాషను లేదా తాము నివసిస్తున్న 

చోటి పాంతీయ భాషను అంగీకరించడం అవసరము. అప్పుడే భావస మైక్యత సాధ్యపడు 

తుంది, అప్పుడే వారు ఆ 'పాంతపు ఆచారాలూ, సంస్కృతీ, సాహిత్యమూ ఆంగీకతిసారు. 

కాలక్రమాన దాని గత చరితమీదా, వర్తమాన చరిత మీదా (పేమా, విశ్వాసమూ కుదుర్చు 

కుంటారు. వివిధ _పాంతాల వారంతా ఒకే భాష మాట్లాడినట్టు చేసి, వారిని ఒకే పరిపాలనా 

వ్యవస్థకిందికి తీసుకు వచ్చినప్పుడు కాని జాతీయ సమైక్యతా లక్ష్యం సాధ్యం కాదు, 
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గోపీనాథ్ మహాంతి 

(నవల నుంచి) 

కాలం ముదీరిన కొద్దీ తల్రిదర్శడుల చేతులూ, ఒడులూ కఠినంగా, ఎముకలుగా 

తయారవుతాయి. కొని వాటి స్పర్శలో ఏము3టుందో హృదయ చల్చబడుతుంది. మనో 

వేదన శాంతిస్తుంది. కారణమూ, ఫలితమూ రెండూ వెరుపడినప్పుడు వాటి బాహ్మార్థంలో 

(పత్యేకత గోచరిస్తుంది. అయితే వాటి కలయిక వల్లి అనంతమైన, ఆమృతమయమైన జీవ 

రాగం ఉబట్లీవన మవుతుంది. 

అందరూ అలా నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నారు. టి[కా ఒళ్ళు తడువుకుంటూ ఉండే 

వాడు, సుకుజాని చుట్ట జోరుజోరుగా పీలుస్తూ ఉండేవాడు. 

“అయ్యా । నేను నాట్యానికి వెళతాను”. ని.దలో పలవరించినట్టు అన్నాడు టికా. 

“సరే, వెళ్ళు, ఆదీ ఆలస్యం చెయ్యకు”. 
రు 

టి[కా వెళ్ళిపోయాడు. 
కొంత సేపయాక మాండియాజాని పీశిచాడు.“అయ్యా !” 

“ఏం బాబూ ?” 

“నా పెళ్ళి సంగతేమిటి ?” 

ఏమిటి సనిశ్చుయించావు?ో 

“ఏమిటి? 

“నా పెళ్ళి సంగతి" 

ఈ మాటు ముసిలాడు శ్రద్ధగా విన్నాడు. కాలుతూ ఉన్న చుట్ట కొస కాలి 

మడమతో ఆర్పేసి, మళ్ళా కాల్చుకునేందుకు అసే పెట్టాడు. తరవాత అడిగాడు : “ఏంచే సేది 

చెప్పు % నువ్వయినా ఆలోచించి చెప్పు”. తండి అధి పాయం మాండియాజాని తెలుసు 

కున్నాడు. నిజానికి అన్నీ కలిసి ఒకవేపు, డబ్బు ఒకవేపు. అప్పటి కేతాను ఒకరి దగ్గిర 

గుత్తపడి ఉన్నాడు. తన శరీరం తాకట్టులో ఉంది. మరొకమారు దానిని తనఖా పెట్టడం 

వల్లకాదు. కన్యాశుల్కం ఇవ్వనిదే ఏ పిల్లి తండి తనకు పిల్పనిస్తాడు ? 

కొడుకు ఊరుకోడం చూచి ముసిలాడు అన్నాడు: “*ోప్పరుజాసి ఏం బేరం పెడ 

తాడో నాకు తెలియడు. చిన్న మడిచెక్క తప్ప మనకు ఏమీలేదు, నీకు తెలుసు. అదీ కాకట్టు 

పెడతాను, లేదా అమ్మేస్తాను. కాని నా ఇంటికి కోడలు వస్తే దానికి తిండి పెట్టడం ఎలాగ * 

పెళ్ళికాని కూతుళ్ళిద్దరినీ హోషించడ మెలాగ ? 

వాదనకోసం మాటాడే మాటలకీ హృదయరి లోపలినుంచి వచ్చే మాటలకి ఉండే 

నై 
మీద చిరాకు పడాడతడు * 

తారతమ్యం సుక్రుజాని గమనించాడు, మాండియాశజాని 
లతని 

ఏమంటే, ఎప్పుడూ అదేపనిగా ఆలోచించడమే, ఆలోచించడమే, ఆతడు. ముసి 

షిలాగ సమస్య ఈ వేపూ, ఆవేపూ ఆలోచిస్తూనే ఉంట్లాడు, 
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యువకుడైన వాడు ఆలోచించడు. దురుసుగా ముందుకు దూసుకుపోతాడు. 

ఎదటి దారి దానంతట అదే తెరుచుకుంటుంది. 

ళన యువావస్థలో మాండియాజాని తల్లి కడుపులో ఉన్నాడు. 

ఎవతేనో ఒక పిల్లని ఎత్తుకురావలసిం దతడు, ఆయితే పెళ్ళికూతురు బంధువులు 

వచ్చి రివాజు (ప్రకారం బాగా రెండు వాయించి, కన్యాపల్కం తెములుసారు. ఎలాగో 

సరిపెట్టుకో వచ్చునది. ఈ రకం పెళ్ళిళ్ళు తరుచు జరుగుతాయి. అలాటి పెళ్ళిని 'ఉదులియా” 

అంటారు, 

మాండియాజాని ఏం చెయ్యాలో చెప్పడంకోనం తిరిగీ తాను యువకుడు కాలేడుకదా! 

విధేయుడూ బుద్దిమంతుడూ అయిన కుమారుడి కోసం ఆతడి ఆత్మ కలతవడింది, 

కొడుకుని అడ్డాలలో పెట్టుకుని తలమీద జోకొడుతూ నిదపుచ్చాలని అనిపించిందతడికి, 
జాలి కలిగింది. భరోసా కలిగిస్తూ, ఉత్సాహం పుట్టిస్తూ ఇలా అందుకున్నాడు : “పెళ్ళిళ్ళ 
కాలం దగ్గిర పడుతూఉంది. నన్నింత అడగడమెందుకూ ? నువ్వు కోడల్ని ఇంటికి తెస్తే 
ఎంతో సంతో షిద్దును. సంతోషించడానికి మీ అమ్మలేదు మరి”. 

“నాట్యానికి వెళతాను” అన్నాడు మాండియాశాని, “అయ్యా! నా దగ్గర మంచి 

పొగాకు రెమ్మ ఉంది. కావాలంటే కాల్చుకో...” తర్మడిపట్ట అతడి మనస్సు ఎంతో మెత్త 

పడింది, ఒకేకోవకు చెందినవాళ్ళు వాళ్ళు, కనక తంగడి ఆభిపాయం [గగహించగల డతడు. 

అతడి హృదయంలో తం (డిపట్ట కృతజ్ఞత తొణీకిస లాడింది. 

చీకటిలో కొడుకు కళ్ళూ, మొహమూ చూడలేకపోయాడు సుకుజాని. చెయ్యి 
బాచి పొగాకు అడిగాడు, “ఓ, పొగాకు ఉందా నీ దగ్గర: అయితే ఇయ్యి.” 

ఆండరూ వెళ్ళిపోయారు. ముసిలాడు ఒక్కడూ చీకటిలో అరుగుమీద కూచున్నాడు, 
చల్లటి జడిగాలి మొహంమీద కొడుతూఉంది. ఊరి నాట్యకోలాహలం మనస్సులో దూరి 
లోపలి దేనినో రేకెత్తిస్తూ ఉంది. ఎదటి పొదలమీడ చూపుని నిలిపి, కలత పెడుతూన్న 
తలపులు ఆడచుకోవాలని (పయత్నించాడతడు. లక్షలాది మిణుగురులు ఆకులమీద అంటి 

పెట్టుకున్నాయి. ఒకేసారి మెరుస్తూ, ఒకేసారి ఆరిపోతున్నాయి. ఇవేవీ ఉ్యరూత లూగుతున్న 

మనస్థితికి నిలకడ కలిగించలేక పోయాయి. 

ఉ( వూ(,,....మనళ్సాంతి వీలులేదు. ఊరిచివరి నాట్యం తనను నెట్టుతూ ఉంది. 
అప్పటికే అది తన (పతి అవయంతో-ర క్రమంతటా సారాయిలాగ చొరబడింది, 

చప్పున తలపుకి వచ్చింది-తనకి చేతులున్నాయి కాళ్ళున్నాయి, శరీధముంది. ఆవ 

యవాలన్నిటికి పరిమాణముంది. బరువూ ఊంది*** 

ముసిలాడు లేచాడు. నెమ్మదిగా తన చేతికర్ర ఆనుకుంటూ, నాట్యం జరుగుతూ 

ఉన్న డిక్కు మెల్లిగా నడిచాడు, 
పితా ఓ పత 

సురేం్యద మహాంతి 

(కథనుంచి) 

ప కప్పులోని చిన్న రం|ధలలోనుంచి జౌరిన సన్నని ఉదయకిరణం చీకటి ఖైదు బ్ 
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కొట్టులో మసగ వెలుగు (పసరించింది. రాజగృహం వీధుల్లో దైనందిన జీవితంలోని ఎప్పటి 

కలకలం మీడికి వినవస్తూ ఉంది. ఆకలితో అలసిన చూష్పుకో రం|ధంలోని కిరణం చేవు 

చూశాడు ఖైదీ చల్లగా, స్నీగ్గంగా బుద్ధభగవానుడి దీవనలా ఉంది ఉదయరేఖ. 

వార్థక్యంతో నూ, సంతాపంతోనూ, ఆకలితోనూ బాధపడుతూ కృశించిపోయి 

జాలిగా, ఎముకల పిశాచంలా క నిపిసున్నాడు ఖైదీ. ఒకప్పుడు తరుణంగా, విశాలంగా ఉన్న 

ఆతడి వక్షస్థలం బీబుగా పండు వెం టుకలతో కప్పిఉం౦ది. ముడతలు పడి వేలాడుతూ ఉంది 

చర్మం. 

ఖైదీ మగధ చక్రవర్తి బింబిసారుడు. తన కన్నకొడుకు అజాతశతువు ఆజ్ఞ పకారం 

ఖెదులో పడున్నాడతడు. తిండి పెట్టకుండా పీసరపిసరగా అతణ్ని చంపాలని (ప్రతిన పూనాడు 

ఆజాతళ తువు. దుఃఖంతోను, వాధతోను బరువెక్కిన ఖే ద్రీ కనురెప్పలు తిరిగి మూత పడ్డాయి . 

ఆకలితోనూ అలసటతోనూ అతడి (పతీ అవయవమూ క్షీణించిపోయి పట్టు తప్పిపోతూ ఉంది. 

ఆర్చుకుపోయిన నాలుకతో పొడిపెదవులు తిరిగి ఓ మారు చప్పరించి, బాధతో 

మూలిగాడు తిందిసారుడు, 

ఈ రాజగృహం అతడి ఆదేశంవల్లే తయారయింది. ఆతడే ఇప్పుడు ఇక్కడ 

ఈ చీకటి కారాగృహంలో బయటి పపంచానికి తెలియకుండా అనుక్షణం మరణవేదన అనుభ 

విస్తున్నాడు. దీనికి అర్షుడేనా అతడు ? కాకపోతే ఇదంతా అతడు గత జన్మలో చేసుకున్న 

కర్మఫలమా ? 

వెనుకటి మగధ రాజధాని కుళ్యాగ నగరంలో ఒకప్పుడు భయంకర మైన అగ్ని 

(పమాదం సంభవించింది. ఏ ఇంట నిప్పు పుకితే ఆ ఇంటి యజమానిని రాజధాని నుంచి 

బహిష్కరించాలని రాజశాసనం [ప్రకటించాడు వింబిసారుడు. విధి విధానం తెలియరాంది. 

కోటలోనే అగ్గి పుట్టింది. ఇంటి యజమాని బింబిసారుడు. తనంతతాను (ప్రవాస శిక్ష విధించు 

కుని దగ్గతి అడవికి (శీతల వనానికి) వెళ్ళిపోయాడు. చుట్టూ వైభార, వృద్ధకూట, విపుల 
పర్వత పంక్తులతోనూ, పక్కనే పారుతూఉన్న సర్పిణీ నదీ జలాలతోనూ చల్పనై న ఆరణ్యం 

బింబిసారుణ్ని ముగ్గుణ్ని చేసింది. అక్కడే అతడి ఆదేశ [ప్రకారం మగధ కొత రాజధాని 

రాజగృహం తయారయింది. 

అదే రాజగృహాన్ని తుదిసారి చూడటానికా ఆన్నట్టు అలిసిపోయి జీవంలేని, చూపు 

లేని రాతిగుళ్ళలాటి తన కళ్ళు తెరిచాడు బింబిసారుడు. 

అవాళ ఆజాత శతువు ఆజ్ఞ పకారం బింబిసారుణ్జి ఫైదులో పెట్టాక కోనలదేవి 

దుఃకార్తురాలై ఏడుస్తూ, విడిపోయిన జుత్తుతో అజాత ళతువు దగ్గిరకి పరిగెత్తుకు వెళ్ళి 

[పాధేయపడింది. 

“నాయనా!” 

అజాతశత్రువు అవహేళన స్వరంతో అన్నాడు: 

“ఏమి ఆజ్ఞ మహారాణీ !” 

“ 'అమ్మా” ఆని నన్ను పిలవడం అంత పరువుతక్కువా నాయనా ?” అని అడీగింది 

కోసఖదేవి. విరగబడి నవ్వాడు అజాతశళ్యతువు “నిన్ను 'అమ్మా' అని పిలవడానికి ఆంత్ర. 
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అభ్యంతరమేమీ లేదు నాకు,” కష్కమైన కఠిన స్వరంతో అన్నాడతడు, “కాని తల్లీ! 

ఒక్కటి అడుగుతున్నాను- తన కొడుకు పితృఘాతకుడవుతాడని శంకించి పుట్టకముందే 

వాణ్ణి హత్య చేయాలని [పయత్నించిన తల్లి వచ్చి తనను “అమ్మాి అని పిలవమంటే ఆ దుర 

దృష్టవంతుడు ఏమనాలో చెప్పు.” 

కోసలదేవి అనహాయ కంఠంతో ఆంది: “ వెయ్యిమార్లు చెప్పానుకదా, నాయనా! 

ఇవన్నీ ఉత్తి పుకారులని.” 

“ఏమీ నిజం లేందే పుకారు పుట్టదు,” అజాతశ[తువు మళ్ళా జవాబు చెప్పుతూ 

అన్నాడు, “అయినా ఆ చర్చంతా ఇప్పుడెందుకు. ఏమైనా కేవలం వింబిసారుణ్ఞి ఒదిలి పెట్టడం 

తప్ప నువ్వు ఏం కోరినా విచారించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను.” 

కోసలదేవి తన మలిన చేలాంచలంతో కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ గద్గద కంఠంతో 

ఆంది: “కన్నతం,డి రక్తంతో చక్రవర్తి పట్టాభిషేకం చేసుకుంటానంటి ఆపడానికి ఎవరు 

సాహసించగలరు? కాని నాదొక ,_ కోరిక మహారాజా! ఈ దురదృష్షవంతురాలి చేతివంట 

తప్ప ఇంకేదీ రుచికరమయేదికాదు బింబిసార చ,క్రవ ర్థీకి. అందుకని ఇవాళ జైల్లో ఆయనకి 
నా చేతులుతో వండిన భోజనం పెట్టడానికి నిరాకరించ వద్దని (ప్రార్థిస్తున్నాను. ' 

“ఈ (ప్రార్థన అంగీకరించాను” అన్నాడు అజాతశ|తువు. కాని కోసలదేవి అక్కడి 

అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోగానే కారాగృహ రక్షకుడైన చండను పిలిచి ఆమె పంపే అహారం 

ఏదీ ఖైదీ ముట్టకుండా చూడు” అంటూ ఆదేశించాడు. 

నీటిప్నాత శూన్యంగా ఉంది, పొడిగా ఉంది. వణుకుతూన్న చేతులతో పాత పెద 

వులకు తగిలించబోయి కిందపడేశాడు బింబిసారుడు. కిందపడి ముక్క ముక్క_లయిపోయిండి 

పాత, 

ఉదయనూర్యుడు అకాళంమీద ఎంతో పెకి పయనించాడు, ఖైదు గదిలో చొర 

వడిన వెలుగురేఖ అప్పుడే మాయ మైంది, ఖై దుకొట్టు లోపల చీకటి దట్టంగా ఉంది. విషాదం 

భయం పుట్టిస్తూ ఉంది, 

ఆకలి దారుణ వేదన మరిలేదు. శారీరకమైన బాధ, దప్పిక మాతం మిగిలాయి. 

అవికూడా కొంచెం సేపటిలో పోతాయి. అనంతరం కేవలం శూన్యం మిగులుతుంది. బుద్దుడి 

సమాధిస్థితిలాటి శూన్యం.. ఖై దీ కళ్ళు కదలిక లేకుండా నిలిచిపోయాయి. శూన్యవృత్తం 

పరిధి మెల్చమెల్డగా నలువేపులనుంచీ కమంగా బింబిసారుడికి దగ్గిరగా చేరుకుంటూ ఉఊంది. 

ఆతడి మసక దృష్టి ఎదట మహాశూన్య పృష్టభూమి, ఆమసకదృష్టిలో బుద్ధదేవుడి శాంత గంభీర 

మూర్తి కనపడిలది. అర్థనిమీలితాలైన అతడి రెండు నే(తాలలోను దివ్యకాంతి తాండవించింది 

బింబీసారుడి తడిలేని నాలుకనుంచి, పెదవులనుంచి నల్పని రక్తం చుక్కలు 

చిందాయి. వాటితో అతడి గొంతుక రవంత చెమ్మ గిల్లింది. దెబ్బతిన్న తోడేలులాగ రుద్ద 

కంఠంతో మూలిగాడతడు, 

మాహాశూన్య వృష భూమిని గృ ధకూట శిఖరం మీది సప్తపర్టిగుహ బీందిసారుడి 

కళ్ళముందు మెరిసింది. ఆ గుహలో కాక్యరాజ కుమారుడు గౌతముడు వానకాలంలో తపస్సు 

చేస్తున్నాడని విని ఒకప్పుడు విస్మితుడయాడు బింబిసారుడు, 
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అవాళ నీరస మైన సాయంకాలపు నీడలు నిర్మలమెన నీలాకాశాన్ని ఆవరినుకా* ల 

గౌత ముజ్జీ దర్శించడానికి సపరివారంగా వెళ్ళాడు బింబిసారుడు. గుహా దక్షిణదాంర "కో 

ష్టంలో తన శిశ్యులకు |పవజ్ఞ సూతాలు నెమ్మదిగా మృధుకంఠంతో బోధిస్తున్నాడు 
గౌతముడు. న్ 

పర్వతపాద (పదేశాన ఆనందంతో నాట్యం చేస్తూ ఉంది నెమలి, ఉండుండి 

హటాత్తుగా తన పెంటి నెమలి కనపడక పోవడంతో దాని అడుగులు తరచు లయ తప్పు 

తున్నాయి. ఉండీ ఉడిగీ చుంచువున (పియురాలి ముద్దు పరవశత్వం కలిగిస్తూ ఉంది. 

కొంచెం దూరంలో ఎంచక్కటి లేళ్ళమంద విశాలమైన పచ్చికబయలో గరిక మేస్తూఊంది. 

అమాయకపు ఆడలేడి ఒకటి చేరువలోని సీలిచెరువు నీళ్ళలో తన ప్రతిబింబం చూసూ 

మురిసిపోతూ ఉంది.......మామూలు అభినందనాలు ముగిశాక బింబిసారుడు ఆడిగాడు 
“ఎందుకీ [వత సాధన రాజకూమారా ? ఏం దుఃఖం దీనికి కారణం ?” 

చిరునవ్వుతో జావాబు చెప్పాడు గౌతముడు “ఏ దుఃఖం వల్లా కాదు మహారాజా, 

జీవన దుఃఖానికి కారణమూ, దాని నివారణోపాయమూ వెదకడమే ఇదంతా”. 

పకపకా నవ్వుతూ అన్నాడు బింబిసారుడు ''కారణం ఆతి సహజమైంది. కాని 

ఏ కాంతమైన ఈ చీకటిగుహలో దానికి విరుగుడు ఎలా కనిపెట్ట గలవు ? నాతో రాజ 

గృహం విలాసమందిరానికిరా. అక్కడ మధుపాతలో, రాజన రకీమణుల కామన్ఫత్యంలో 

అన్ని దుఃథాలకీ ఉపళాంతి లభిస్తుంది.” 

“ఆ; ee 00 908 409 ఆర్చుకు పోయిన తన గొంతుక ఎవరో 

పెరికేస్తున్నట్లు వికారంగా నవ్వాడు బింబిసారుడు, 

కొంత సేపయాక గౌతముడు జవాబిచ్చాడు.” ఈ దాహాన్ని వాంఛ తీర్చలేదు. 

ముహారాజా.” 

ఒంటరి ఖైదు కొట్టులో వికృత నిశ్శబ్దం ఈ మాటలతో మారుమోగిఉంటుంది. 

« x ఖ్ xX * ఖ్ * ఖా * 

రాజగృహ దిగంతానికి అలంకరించిన మేఖలలా ఉన్న పర్వత పంకుఅ వేపు మేడ 

మీద కిటికీలోంచి చూస్తున్నాడు అజాత శతు9వు. పురిటి గొప్పులు పకతూ ఎండిన ఎడారి 

లాగ పక్కమీద పడుంది వజ. పావురాల గూళ్ళలోంచి పావురాలు ఎగిరి బయటికి 

వెళుతూ తిరిగి వస్తున్నాయి. అంతఃపుర ఉద్యానంలో తమాల వృషుల నీడల్లో పెంపుడు 

నెమలి పురివిప్పి నాట్యం మొదలు పెట్టింది. 

“మహారాజా ! “ అలసిన గొంతుకతో పిలిచింది వజ, ఆమె పక్కని 

కూచుని, పాలిపోయిన ఆమె నుదురు నెమ్మదిగా నిమురుతూ అడిగాడు అజాతళతువు. 

“ఏం కావాలి చెప్పు?” 

“చెప్పండి మహారాజా ఈ కానుపుకు కూమారుడా ? కూతురా? ఆతడి చెయి 

పట్టుకుని ఆడిగింది వజ. అజాతశ్యతువు తడబడి పోయాడు: మళ్ళీ అద్వేపళ్న వేసింది 

చల్లు 



218 ఓరియా 

“ఈ బిడ్డ కూతురు కావాలా, కొడుకా ౪ 

ఆమె పక్కదగ్గిరనుంచి పారిపోయాడు అజాతళ్ళతువు. తన గదిలోకి పరిగెత్ర 

పోయాడు, భరించలేని బాధతో అరిచింది వజ. 

కొడుకు. మగబిడ్డ, (వజ) కొడుకుని కంటుందా ? అజాతళ తువుకి దుర్భరం.) 

రాజగృహ చీకటి ఖైదు కొట్టు, తన కాళ్ళకి సంకెళ్ళు, చేతికి ఆరడండాలు వేసిన దృశం 

తటుక్కున తన కళ్ళముందు మెరిసింది. ఖైదీ అజాతళతువు తిండికోసం గట్టిగా ఏడు 

స్తున్నాడు. 

తొబిన/ మాట్ ఉపేం[దభొంజ్ 

లావణని వతి 

షష్ట భాం ద 

రాగ - రామశేరీ 

మనదేయి శుణ కోవిదే నృపసుతా సు శ్రేశీ 

కూళరే వకుళ మూళరే పీఠ ఉపరే బసి. 

సరసీ శోభిత ఆనాయి(. మననేతత లోభిత 

తట ఘటణ బీ. దూమరే పక్షి పంతి బింబీత. 

కి నీళ కాడీ హంసావళీ రంగధడి హోయిఛి 

ఆవనీ వనితా బిస్తారే కిబా కిజిబా ఇచ్చి. 

పాబచ్చ సచ్చసృటిక ౮ సీఠతీర (పతీత 

సువేణీ పరశ భాబి కి తపా. తివేణీ భ్యాత, 

దీపదండీ లిభి మరాళపంతి దియె భ ఉంీ 

బడ బడ భీకి బెఢికి శోభా చూర్ణ చ ఉం. 

జల జంబాల ఆదిళరె జనమన హరుఛి 

జల నిర్మళరె ఆదర ఆదరశు సారఛి, 

గభీర గుణకు పండితఠారు గృహీతవరి 
నర్తకీఠాబరు భఉరీ శిశా పరా ఏవోరి. 
అమృత సంగతే హోబఛి మిత మధుర గుణ 

బిధుర స్నేహకు బిధురకరే శీతల పణె. 

కామ సరాళీరె పకాళమాన సుఖదానరె 

కుముదరె జెణు ఉదిత తేణు హరి (ప్రకారె. 

సర కోభా దెఖు దెఖు సే సరే మర్దన విధి 

వక్షపమాణ జలె జాయి. బిజి లావణ్య నికి. 

కవి విచారిలా విచితహెలా తుంవీ బుడిలా 

న బుడి శయిళ సలిళ ఉపరరే రహిలా. 

కీసపుజి దేఖా న శాయి జెబెథాయి జీవం . 

ఖిషమ సమస్యా పూరణహెలా ఏహి ఠాణరె, 



చిలికా 

“కబివర్ీ రాధానాధ్ రాయ 

చిలికా 

“మాగఛి, మెలాణి తోఠారె, చిలికా! 

మాగుఛి, చిలికా! మెలాణి తొఠారె, 

బాహుడిది ఎబె దారుణ సంసారె, 

కోడధిలి ఆకా కరిభి యాపన 

తో పళ్చిమతీరె పశ్చిమ జీవన, 

వినా పయాగరే సౌందర్య పిపాసా 

మెంటిబార ధిలా తోహఠారె ఆశా, 

థాగ్యహోయిథిలే రుచి అనుకూళ, 

ఆశి థాంతి మహి తోర రమ్మకూశి, 

కుటీర వరచి జటియా చరణే 

కాటు థాంతి ఆయుశేష నికాంచనె, 

మాాత పరిణామె ఛాయా కాబిబత 

ఆశా? సే ఆకా హలా పరిణత, 

సంసారే ఆయిము€ సదా ఉదాసీన, 

ఉదాసీన [పాయె కటాయిలి దిన, 

సంసారీ సంగతె సంగీహేబా పాయి 

శెబహే( మోహర మన బశే నాహి(, 

హసి ఖేశిసేహు గమంతి సమయ 

జీవన మణంతి మహోత్సవమయ, 

భార భాగ్భమోర పీహిత పాషాణె, 

మో జీవన గఢా అన్య ఉఊపాదానె, 

చిర హాహామయ ఏ ఛార జీవన, 

జీవన నుహయి, జీవంతమరణ ! 

చిర దిన దుఃఖ (పహారె జర్జర; 

పట్ట శిష్య ముహిొ( దుఃఖగురుంకర ౨ 

దుఃఖద త్తజ్ఞాన చక్టురె జగత 

దేభిబారె ముహి( ఆభ్య స్త సతత, 

సుఖజోలి శాకు బోలయి సంసార, 

కరుథాయి తాకు దూరు( ము(జూహార, 

సుఖరూపె జాహా జనన్నేరే దిశే, 

హాతే ఆసే, హాతు( పడిజాపాయి( సే, 

వస్తునుహయి చీ అటయిటి ధూమ, 

అన్యనామ తార అకాళ కుసుమ, ౨ 
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తోహరి పుళశినె మృగతృష్టా పాయె 

మనో మృగ కుసే జగతె భమాయె, 

చే సుఖే నథిలా కెబే మోర స్పృహా, 

లక్ష్యధిలా మాత తోర తీర గుహా, 

కాంతి రసాస్పద సెహిదదధీ కో? 

వాగ్దేవీచరణ పూజబి నిరోశె 

పూజీల జెసన మజ్జి నిరజనె 

తో మధురరూప మధు ఆస్వాదనె 

భాగ్యవాన బెని వాణింక కుదుర 

కవి బలదేవ, భంజ వీరవర, 

కాహి( సెహి, కాహి( ముహి( అకించని 

దేఖు ధివి సినా జ్యాగత స్యపన ! 

ఆకామదే మత్స హోయి కెతెెథర 

పురాయిలి మనమోదకె ఉదర, 

న దేఖి మోహర జీవన పంజికా 

గథు థిల బిసి మన అట్టాళికా, 

తోళు ధిలి సిగా వ్యోమపుష్పమాన 

కరుధిలి మృగతృష్ణ జే స్నాన, 

అగేపడి భీమ భవితవ్య ఛాయా 

పళకే రుటిలా సే మోహన మాయా. 

చే ఛాయా ఆంధారె దేఖీలి ఫీషణ 

నైరాశ్య[పేతర వికట నర్తన, 

బారు ఛవి తోర సేహి బిథీషికా 

తడి దేలా మను నిమిషే, చిలికా ! 

మాయాధర్ మాననింగ్ 

(1906 _ 1978) 

కోణా ర్క 

హే కోణార్క. విగతయోౌవనా ! 

మౌన దుఃఖ శ్రైెకత శయనా! 
తోర ఏహి జీర్ణదేహే అద్యపి గో విముగ్గ నయనే 

చా పౌ6 విశ్వకరుణారె తెజి అశుతో దుఃఖ శయనే, 

జగతర శిల్చీ కవి రూపరాగ దేఖితో హరఠారె 

ఆశ్లేష ఇచ్చఇ తోర వృద్ధ దేహే శోభా వీపాసారె, 

అంగే అంగే చుంబిజాకు నిరవధి కరణ భావనా 
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తోహరె గోగత జడివనా ! 

బారణత కవి కల్పనారె 

జగతర బుద్ధి అజణా రె 

అజ్ఞాత రహస్యమయ శయిశవ యాపిత తోవారి 
జే దిన చకిత దృష్టి విశ్వర గో పడిలాతో పరి 
యౌవన లావణ్య లీళా ఖేళు అభి అంగే అంగే తవ 
పుటి ఉరే దేహే దేహే నులళిత అంగస ఉషవ 
మంత శిఖి ఆసిథిల మనజయే మనరసే పోర 

బారణత కవి కల్పనారె 

సహసా హోయిలా విమళిన 
నఖీన ఖీ హాయిలా విలీన 

అగణిత తారకార దివ్యజ్యోతి రజత ధవళ, 
లాజె లాజె వ్యోమపటె లుచిగలె శీతాంప శీత? 
దూర నగమాళా హెౌలె భ కి భయే చకిత పులక 
పదచుంబీ మహాసింధు గాయి స్తవ, లహరీ అళక 
"హే చారుభైరవ కీర్తి మనుష్యర, ముండమో పున 

ధన్య హుఏ( తోహరె సేవిణ. 

పౌర్ణమాసీ శుభ్రహాస్య తశ 

ధవళిత సముద లహరె 

తా౪ తా? లాస్యేమాతి జళదేవీ గాయిలెతో కథా 

బౌషదీశ జ్యోత్స్నా పురె సిక కలె తో తరుణ మథా 

తోర మౌన కబాక్షరె వ్యోమచారీ మార్గెహోయి మూఢ 

ఆవతరి కర్ణి కర్ణి కహి గల బారతా నిగూఢ 

అప్పరి నందిలె తోతె స్వర్గ ఆసి కౌముదీకల్లో? 

పారిజాతపుష్ప ఉపహారె. 

జీవన రజెతె లీళా ఖేళా 
అంగే తుహి ధరిభు ఛవిళా 

శిఖీ లాతోహరు( రాజా శ తుముఖి యుద్ధ ఆభిజాన 

పాతమం| శీ రాజా పాశ కరిబార యు క్రమం తదాన, 

_పేమిక (పీమకా అసి తోహటారు శిఖిరె ఆశ్రేష 
పీఠ పుణి యుద్ధభూమె ఆరి గహకౌళళ విశేష 

వేతహ స్త అవధాన చాటశా? శాసి బార పిలా 

హే పాషాణి । తోఠారు 9ఖిలా. 

గమనిక ; ఓ్మఢ భాషలో అకారం ఒకారంలాగా, వకారం బకారలాగా, పలుకుతారు. 

“అంనండా” 



కన్నడము 

మూలం : అశగునొద్0 : 

అచార్య ఆర్. ఎన్. ముగళి (శీ పి, వి. సత్యనారాయణమూర్తి 

తిం ళ వంచ రిక 6 శక ఉత గి టె ధిర 6 540 06 66 6 చ చిక ఏద 9 504 6 5 ఏ భాభ చ విరి ల ఆరక ఉర ర 6 చ 6 చికి టి చల చ 6 క ఇదద 6 చి 9 666 4 ఇ అధి 6 99 ఉట ప ఇద 5 6 ౨ క (క ౫ ఈక ఛి 4తి 

నార్మితక సమీక్ష 

భారత దేశంలోని ఆతి పాదీన భాషల్లో కన్నడం ఒకటి, దావిడ భాషాకుటుం 

బానికి చెందిన యీ భాష తమిళానికి తర్వాత చాలా పురాతనమైన సాహిత్యాన్ని కల్లి ఊంది. 

సాహిత్య సౌందర్యం గల అతి పావీనమైన కన్నడ శాసనం డీ. శ. 6వ శతాబ్దికి చెందిందని 

విశ్వసింపబడుతోంది. (రీ, శ,9వ శతాబ్దికి చెందిన “క విరాజమార్ష్శ” కన్నడంలో అభిం 

చిన మొట్టమొదటి (గంథం. 

ఉత్తమ (శేణికి చెందిన కథలు, పద్యాలు (కీ. ఈ. 600 నుంచి గాని, ఆంతకు 

ముందు నుంచే గాని పుష్కలంగా రచించబడినా యనుటకు నిర్ద్మష్టమెన నిదర్శనాలున్నాయి* 

దాని పేరు సూచిస్తున్నట్టుగానే “కవిరాజ మార్గ' ఒక అలంకార |గంథం, దీనికి దండి రచిం 

చిన 'కావ్యాదర్శం * ఆధారం. కవులు కాగోరేవారి కిది రాచబాటను చూపిస్తోంది. అంతకు 

పూర్వపు శతాబ్దాలలో ఉతమ (శేణికి చెందిన కొన్ని గద్య పద్యకావ్యాలను సృజించిన 

కవృలను ఆ కావ్యం పేర్కొన్నది. కన్నడిగులకు కవిత్య రచన ఒక గాఢమైన వ్యసనంగా 

ఉండేదని “కవిరాజ మార్గ' సగర్వంగా |పకటించిండి, కవులు రచనాశిల్పంలో సి సిద్ధహస్తులు 

కాకపోయినా విసృత రచనలో నేర్పరులు: 

కర్ణాట దేశమంతటా అధిక సంఖ్యలో లభించిన శాసనాలు చార్మితక మైన వట్టి 

దండకవిలెలు గాని “దస్తావేజులు” గాని కావు. వాటిలో కొన్ని శ క్రిమంతమై (పవాహశీలమై 

రసభరితమైన శైలిని కలిగి ఉన్నాయి. అలాంటి కాసన సాహిత్యంలో చితించబడిన వీరుల 

యోగుల పాత చిత్రణలు. సజీవంగా ఉన్నాయి, సం పదాయబద్ధ మైన కావ్యాలలో ఇలాంటి 

చితణలు అరుదుగా కన్పిస్తాయి. ఇట్టి రచనల్లో కొన్ని వర్ణనలు గతానుగతికంగా ఉండి, 

ఆతిశ యోక్తులో నిండి ఉంటాయి, కొన్నింటిలో భావనాశ క్రియొక్కు అపూర్వ విలసనం 

కనబడుతుంది. అది మహా క విత్మ|శేణిలోకి వస్తుంది. 'కవిరాజమార్గి కంటె చాలా ముందే 

సంపదాయ కవితారచన ఎక్కువ వ్యాప్తిలో ఉండి ఉంటుంది. కాని వాటిలో ఏరచనా 

మన కీనాడు లభించటం లేదు. [పజలభాష ద్వారా జైనమత వ్యాపిని చేసే ఆవశ్యకతను 

గుర్తించిన జైనులు కన్నడ పద్యసాపాత్య రంగంలో మార్గదర్శకు లె నారు, బౌద్దులు 
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ఇంతకుముందే సాహిత్య రంగంతో పవేశించినారన్న అభీ పాయ మొకటీ ఉంది గాని మనకు 

లభించిన ఆధారాల వల్ట అది సమర్థనీయం కాదు, 

(పాచీన కన్నడంలో సంపదాయ కవిత గద్య పద్యాత్మక మైన చంపువుగ రచించ 

బడింది. అది గాఢమైన భావ్యపకటనకు పీరు గాంచింది. 10, 12 శతాబ్దాల నడుమ పంప, 

రన్న, నాగచరం్యద, జన్న అవంటి గొప్పకవుల రచనల్లో చంపూకావ్య రచన మహోన్నత 

స్థాయి నందుకున్నది. కన్నడ భాషలో ఆవిర్భవించిన అత్యుత్తమ కవులలో ఒకడుగ పంప 

విరాజిల్లినాడు. మహాభార తేతిపోసమును ఆనువదించుటలోను , కథాకథనంలోను, పాత 

చితణలోను పంపకవీం్యదుడు నవీన కల్పనాశ కిని కన్సరచడ మే కాక తనకాశయ మిచ్చిన 

అరికేసరి మహారాజుతో అర్జునుని పోల్చి, అతన్ని ఆ యితిహాసానికి నాయకునిగ చేశాడు. 

నిశితమైన పరిజ్ఞానం కలిగి పంప భారతమని ప్రసిద్ధి వహించిన ఆతని రచన మానవ 

స్వభావ పరిశీలనలోను, ఉన్నతమైన కల్పనలలోను పరిపక్వమైన భావ|పకటనను సూచి 

స్తుంది. సం[పదాయ రచనలకిది ఆదర్శపాయం, కన్నడ కావ్యాల్లో ఏకావ్యమూ జీనితో సరి 

తూగ జాలదు. అతని 'ఆదిపురాణ" మొత్తంమీద గొప్పదే ఆయినా, 'పంపభారత' మంతటి 

ఉన్నత స్థాయిని అందుకోలేదు. జైన సం పదాయమున అభివర్జిత మైన మొదటి తీర్గంకరు 

డైన ఆడి బినుడి కథ యిందు చి తించబడిండి దా స్యళ్ళంఖలం నుంచి స్వాతంత్య 

సముపాళ్టన నొందిన మానవుడి పఠిణామం చితించుట చేత ఆది వ్యంగ్య మహితముగా 

ఉన్నది. 

రెండవ తీర్థంకరుడైన ఆబితనాథుని కథను రచించడంలో రన్న కూడ యీ 

సం|పదాయాన్నే అనుసరించాడు. కాని ఆతని సాహస భీమ విజయ లేదా గదాయుద్ధ' 

ఇంతకంటె గొప్ప కావ్యం. దానిలో అతడు మవోభారత కథలో చివరిభాగ మైన భీమ దుర్యో 

ధనుల యుద్ధమును చితించాడు. కథావస్తువులోను, పాత నిర్మాణంలోను (పధానంగా 

పంపకు బుణపడి ఉన్నా, రన్న ఉత్తమ కవిగా, నాటకశిల్పిగా అత్యద్భుతమైన (పజ్ఞను 

పరిమిత పరిధిలో |పదర్శించాడు. 

రామాయణమును కథావస్తువుగ ఎన్నుకొన్న నాగచందుడు జై నుల కథామార్గాన్ని 
అనుసరించాడు. క్షణిక మైన బలహీనతకు లోనై మనోవికారానికి ఎజయెనా, తర్వాత సీతను 

బంధించి తెచ్చినందుకు పళ్చాత్తాపపడిన గొప్పరాజుగా రావణుడి పాతను ఆతడు చిత్రించాడు. 

“యశోధర చరిత 'లో అక్రమ మోహంతో పురుషుని వాంఛించే న్రీని, ' ఆనంతనాథ పురాణం”లో 

అక్రమ మోహంతో గ్రని వాంఛించే పురుషుణ్జీ చ్మి౪ంచటంలో జన్న మానవ మన స్తత్వాన్ని 

నిశితంగా అవగాహన చేసుకున్నట్టు వ్యక్త మవుతుంది. 

తక్కువ స్థాయికి చెందిన కవుల చేతుల్లో (పాచీన కవిత్వం సం పదాయ వీథుల్లో 

నడుస్తూ, తన సహజ పాటవాన్ని కోల్పోయింది, దాని పభావం 14- 1 శతాబ్దాల నడుమ 

క్షీణించింది. కాని తర్వాత “షడక్షరి”, 'తిరుమలరాయ'" మున్నగు వారి చేతుల్లో మార్గక వితా 

రీతి పునరుద్ధరించ బడింది. వారిద్దరూ గొప్ప భావనాశ క్రీ రచనాళక్రీ గల అఆగగణి 

కవులు. 

19 వ శతాద్దీ మధ్యకాలంలో కర్ణాట దేశం “ అల్పమ్మపభువు”, “బసవన్న "ల 
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నాయకత్యంలో ఒక సాంఘిక మత విప్టవానికి ఆలవాల మయింది. దాని (పభావం-కన్నడ 

సాహిత్యంలోని రచనావిధానం, విషయం, ౩ లి-వఏీటియందు అతి విసృత పరిణామాలకు 

దారి తీసింది. “వచన” మనే (కొత్త సాహిత్యస్వరూపం ఉదయించింది. నిగూఢమెన 

గద్యలో కూర్చబడిన ఒక విధమైన ఆధ్యాత్మిక గీతంగా దాన్ని అభివర్ణించవచ్చు. ఆధ్యా 

త్మిక తత్వాన్ని ఆశించి, వీరశై వమతంలో చేరిన స్ర్రీపురుషుల్లో చాలా మంది తమ అధ్యా 

త్మిక ఆనుభవాలను, తమ పరిసరాల్లోని జీవితంపై తమ అభ్మిపాయాలను వ్యక్తం చేయుటకు 

“వచనములను కూర్చారు. 

అల్హమ [ప్రభువు తమ గణనీయు డైన ఉపదేశకుడుగాను, బసవన్న తమ [పయ 

తమ నాయకుడుగాను “ఆనుభవ మంటప” మను పేరుగల ఆధ్యాత్మిక సభాంతరంలో వారు 

కలిసేవారు. “శూన్య సంపదనో అనే మహాకావ్యంలో అనుభవ మంటపంలో జరిగిన 

సంభాషణలు, గోష్టులబు-నాటకీయంగా చితించబడినవి. ఇది కన్నడ ఛాషీయుల పాలిటి 

అపూర్వ వారసత్వము. సాంఘీక మత సమానత్వమును, శ్రామిక విలువలను, త్మీవమైన 

ఆత్మ సంశోధనకు బోధించటంవల్ర “వచనములు” విప్లవాత్మక మైన భావాలను కలిగి 

ఉన్నాయి. ఆవి సులభమూ, గాఢమూ అయిన భావపకటనను కలిగి ఉండి, సామాన్య 

(పజలను ఆకట్టుకొని, వారి దృక్పథాల్లో మార్చుల్ని తీసుకొని వచ్చాయి. కన్నడ కవిత్వం 

మార్గక వితాశిఖరాల నుంచి సామాన్య జనులనే సమతలం మీదికి జాలువారింది. 

1వీవ శతాద్దారంభంలో జనసమ్మత మెన యీ నూతనోద్యమ ఉపఫలిత౦గా 

నూతన పద్య ప కియలు ఆవిర్భవించాయి. హరిహరుడు వందకు మెగా వీరశైవ భక్తుల 

జీవిత చర్మితలను “రగడ”ల రూపంలో పద్యకావంగా (వాకాడు. దీనిలో ఒక కాండం 

పద్యకావ్యంగా వాకాడు. దీనిలో ఒక కాండం పద్యరూపంలోనూ, మరియొక భాగం గద్య 

రూపంలోనూ ఉన్నాయి. ఇందలి పద్యభాగం తాళబద్ధమైన ద్విపదరూపంలో ఉంది. ఇది 

కవిగారి సొమ్ము అని చెప్పదగిన నిజాయితీతో కూడిఉంది. ఆతని భక్తి సంపదనూ 

వర్ణనాత్మక శ కిసీ ఇది పగాఢంగా చిశ్రిస్తుంది. ఆతని శిష్యుడు “*రాఘవాంక” తన భావ 

_(పకటనకు ఒక సాధనంగా “షట్పది” అనే నూతన పద్యరూపాన్ని [పారంభించాడు. అతని 

రచనల్లో “హరిశ్చంద్ర” కావ్యం పేర్కొన దగ్గి, దీనిలో హరిశ్చం|దుడి కథ అద్భు త మైన 

కథాకథన నై పుణ్యంతోను, నాటకీయ సంథాషణలతోను వివరించబడింది. హరిహర, రాఘ 

వాంకలు ఇద్దరూ కన్నడ పద్య సాహిత్యంలో నూతన రీతుల్ని కల్పించిన మహనీయులుగా 

ప్రసిద్ధి పొందారు. 

14 వ శతాబ్దం నుంచి విజయనగర సా్యమాజ్యాభ్యున్న తితోపాటు జానపద 

పద్యరచన సాహిత్య వేదిక నధిష్టించింది. దాదాపు ఆనాటి కన్నడ సాహిత్యం అంతా 

“షట్పది, “సాంగత్య”, “తిపది” ఛందములలోనే వెల్వడింది. పూర్వ కవితకు చెందిన 

“చంపువు”, ఇతర రచనా విధానాలు మకుగుపడిపోయాయి. ఒకటి రెండు రకాల “షట్పది” 

(ప్రసిద్ధ రచనారీతులన్నింటిలోను |పాచుర్యం వహించింది. కన్నడ కావ్యక రల్లో అగ కేణికి 

చెందిన మహాకవి కుమార వ్యాసుడు మవోభారతాన్ని “భామినీ షట్పది” రూపంలో వెలువ 
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రించాడు. భారతం పదోపర్వం చివరివరకు కథా సన్నివేశాలను నై శిత్యంతో అవగాహన 

చేసుకొని, అపూర్వ పాత పరిజ్ఞానంతో నిర్వహించాడు. రూపకోపమానాలు [పయోగించ 

టంతో అతని _పావీణ్యం, సహజ ధోరణి, కన్నడ శైలిలో అతని పతిభ, అతని పద 

[ప్రయోగ నై పుణ్యం సాహితీ (పియలను ఆశ్చర్యచకితులను గావించాయి. ఆతని భారత 

కావ్యం కన్నడ దేశంలో మిక్కిలి ప్రచారంలో ఉన్న అభ్యర్షిత రచనల్లో ఒకటి. శతాబ్దాల 

తరబడి, నేటివరకు అది చదివి వ్యాఖ్యానించబడుతున్నది. పంప భారతం గొప్ప మానవ 

సృష్టి అయితే కుమార వ్యాసుని రచన మానవాతీత పరిజ్ఞానంతో కూడీనది. అనగా మానవ 

జీవిత సంఘటనల్లో దివ్యశ_కికి గల (పాధాన్యాన్ని నిరూపించడంలో కవికిగల దృష్టిని ఆది 

రూపొందింప జేస్తున్నది. 

ఈ కాలానికి చెందిన యితర ముఖ్యకవుల్లో “చామరన' 'లష్మీస' నిజగుణ శివ 

యోగి” 'రత్నాకరవర్డి' “సర్వజ్ఞ'- పేర్కొన దగినవారు. అంకుచిక్కని ఆల్రమ (పభువు 

ఆత్మీయతను, నూతన జీవిత దృక్పథాన్ని భాగా అర్థంచెసుకొని, “దామరస” అతని జీవిత 

చరితను |వాశాడు. సరళమై, కథాకథన రీతిగల చమత్కార శై లి అతనిది. లక్ష్మీశుడు 

సహజమైన కథకుడుగా- ఆలంకారిక భాషపై అద్వితీయమైన ఆధిపత్యంతోను, అనుపాసల 

తోను, అనన్య సామాన్యమైన మాధుర్యంతోను జై మినీ భారతాన్ని రచించాడు, “నిజగుణ శివ 

యోగి” అపూర్వసాధనతోకూడిన వేదాంత మర్మముల నెరిగిన తాత్త్విక కవి. విజ్ఞాన 

కోళంగా పేర్కొనదగిన ఆతని “వివేక చింతామణి” కన్నడంలోని అపూర్వ (గంథాల్లో 

ఒకటి. అతని గీతాలు, ఆతని ఆంతరనుభూతిని, విశాల దృక్పథాన్ని వెల్లడిస్తాయి. 

రత్నాకరవర్డి ఇంకొక గొప్ప సాహితీవేత్త. కన్నడ సాహిత్య చరితలో సువర్హా 

క్షరాలతో లిఖించదగిన అమర జీవుల్లో ఒకడు. భరతేశవై భవము-అను విస్తృత కావ్యము 

ఆతని గొప్ప రచన. ఆది జానపద సాహిత్యంలో బహుళ [ప్రచారం కలిగి, 

భావపకటనకు చక్కని వాహికయైన సాంగత్య ఛందస్సులో  _వాయబడింది, 

మొదటి తీర్ధంకరుని కుమారుల్లో గొప్పవాడైన భరతేజని వైభవం దీనిలోని 

కథావస్తువు. ఆ వైభవం ధనంవల్లగాని, ఆధికారం వల్లగాని హోదావల్లగాని 

వచ్చినది కాక కేవలం యోగభోగముల కలయికగల అతని సంపూర్ణ వ్యక్తి త్వం 

వల కలిగినట్టిది. ఈ విధంగా అతడ భరతేఖుని తాను భథావించిన జీవిత సర్వస్వ 

నిధానంగా, తన ధ్యేయమెన సంపూర్ణవ్యకి. గా చి తించినాడు. (పతి సన్ని వేశంలోను, సంఘ 

టనతోను మనోజ్ఞమైన కవితలో అభివర్జిత మైన యీ జీవిత దృక్పథంలో ఈ కావ్య మహ 

త్యం ఇమడి ఉన్నది. ఇతడు సాంగత్య ఛందస్సుకు చెందిన జానపద సరశికి మార్గక వితా 

స్థాయిని చేకూర్చినాడు. 

సర్వజ్ఞుడు కపటమును మోసమును నిశితంగా విమర్శించిన అతిత్మీవమైన యథార్థ 

వాది. ఈతని (తిపదలు బీవితానుభవంతోను, వ్యంగ్యంతోను, విజ్ఞానంతో ను నిండి ఉన్నవి. 

తెలుగులో వేమనవలె కన్నడ సాహిత్యంలో మంచి ఆత్మో న్మీలకుడుగా జ్ఞానదాతగా ఇతడ 

వరలినాడు. 

15 
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విష్ణుదేవుని భక్తులు లేదా దాసుల సమాజమైన “దాసకూట” సంస్థాపనతో కన్నడ 
సాహిత్యంలోని ప్రజా ఉద్య మము ఇంకొక రూపం దాల్చినది. దాసకూట పారంభదళ 

యింతకంచె (పాచీన కాలానికే చెందినా, వ్యాసరాయని శిష్యులైన పురందరందాసు, కనకదాసుల 

ఆవిర్భావంతో విజయనగర సా[మాజ్య మహోన్నత దశలో ఇది ఉచ్చస్థితిని పొందినది. 

ఈ యోగుల అనేక భ కిగీతాలు |పజాజీవితంపై తరతరాలుగా తమ పభావాన్ని కలిగి 

ఉండి, కర్ణాట దేశమున ఇంటింట విజ్ఞాన భాండారాల్రై విరాజిల్భాయి. 

కన్నడంలోని జానపద సాహిత్యం విసృృతి చేతనూ, వైవిధ్యంచేతనూ ఆశ్చర్యజన 
కంగా ఉంది. 19%0వరకు ఈ జానపద సాహిత్యలలో చాలా భాగం సేకరించబడలేదు 

నవ్యసాహిత్య పునరుజ్జీవన కార్యకలాపాలలో భాగంగా వీటిని సేకరించి పచురించటానికి 
కృషి జరిగింది. అప్పటినుంచి జానపద గేయ నంకలనాలు ఎన్నో పచురించబడినాయి. 

ఈ కోవకు చెందిన కవిత్వాన్ని _పళంసించు వ్యాసాలు,పు స్తకాలు [వాయబడినాయి. ఈగేయా 
లను రచించిన వారెవరో తెలియనప్పటికీ నిరక్షరాస్యులైన స్రీ పురుషులు వీటిని అవలీలగా 

కూర్చినారనుట సుస్పష్టం. వీటి శైలి కొంత |ప్రజాగంధం కలదిగాను మోటుగాను ఉన్నప్ప 
టికీ, వీటిలో కొన్ని ఉదాత్త కవితా రీతిని కలిగి ఉన్నాయి. 

పాళ్చాత్యుల (పభావంవల్లను, భారత స్వాతం్యత్య పోరాటంలో జనించిన నూతనో 

తేజ పరిణా మంవల్లను దాదాపు 50 సంవత్సరాల క్రితం ఆధునిక కన్నడ కవిత్వం ఆవిర్భ 

పించింది. మొదట మొదట అనువాదాలతో [పారంభించిన ఆధునిక సృజనాత్మకయుగం 

1920 పాంతంలో విరిసింది. భావగీతాలు, చిన్నకథ మొదలైన సాహిత్య పడ్రయలన్నీ 

ఆవతరించాయి. ఈ యుగోదయానికి నాంది పల్కిన ఖ్యాతి కీ. శే. పంజే మంగేళరావు, 

బీ. ఎమ్, శ్రీకంభయ్యఅవంటి సుప్రసిద్ధ మార్లదర్శకులకు చెందుతుంది. నవ్య కన్నడ సాహీ 

తికి మహోజ్వల సేవ చేసిన కవులు రచయితలలో డి. వి, జి, మాస్తి, గోవింద్పాయ్, 
బందే, కు. వెం పు (కె. ఏ, పుట్టప్ప), కారంత్, కైలాన్, శ్రీరంగ మొదలగువారు | ప్రధా 
నంగా పేర్కానదగినవారు. గేయాలు కథానికలు, నాటకాలు, నవలలువంటి (ప క్రియల్లో 

కన్నడంలో గణనీయమైన కృషి జరిగింది. ఈ సం|గహ సమీక్షలో పేర్కానబడని రచ 

యితలు తమ తమ రచనారంగాల్లో ఏమాతమూ తీసిపోరు. గడిచిన రెండు దశాబ్దాలలో 

ఆధునికరీతిలో వద్య, కథానికా, నవలా రచనలు ఉదయించినవి. వాటిలో కొన్ని ఉన్నత 

స్థాయికి చెందినవి. రాబోవుకాలంలో ఇంతకంటె ఉత్తమ రచనలు రాగలవన్న విశ్వాసం ఇవి 

కలిగిసాయి. 

ఎన్నిక చేయబడి ఇందు ఉదాహరించ బిడిన కొన్ని ఉత్తమ పద్య శచనలు -పాచీన 

మధ్యయుగ, ఆధునిక కాలాలకు చెందిన కన్నడ పద్యాలు స్థలాభావంచేత మరికొవ్ని రచన 
లకు ఇందులో అవకాశం లేక పోయింది. 

కన్నడిగులు కాని పాఠకులకు ఈ పద్యముల సందర్భ వివరణకుగాని, (వశం 
నకుగాని ఒకటి రెండు మాటలు అవసరం. శాసన పద్యాలలో మొట్టమొదటి దెన సరస్వతీ 

_పార్థన సముబిత.గా ఉంది. భారతీయ సాహిత్యమంతటిలో అఆసమానమెన స్వతంత చిత 
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జంగా సరన్యతిని గూర్చిన ఈ పద్యం అపూర్వమైనది. సరస్వతీదేవి తేజోభాన్వరమైన 

అక్షమాలను రాత్రింబవళ్ళు (తిప్పుతున్నట్లు వర్ణించబడింది. విశ్వమునంద లి మహాగోళములే 

యీ అక్ష్షమాలలోని పూసలు. ఈ అభి పాయం భావనలో ఉత్కృష్టమైనది మాతమేగాక 

తన ఉపాసకులకు సరస్వతి అన్నుగపాంచే విశ్వదృష్టికీ, శ క్రికీ సంకేతం కూడా. 

“రెండవ పద్యం భారందేశాన్నిగూర్చి కవికిగల భావనను తెలియజేసోంది. 
ఇందులో భావసూక్ష్మత, ఉకి జొచితి గోచరిస్తాయి. శాసన సాహిత్యంలో మనకు కనిపించే 

చిన్న తరహా నబీవ పాత చితణలకు “కలియుగ విపరీత” ఒక ఉదాహరణ, 

మూల గంథంలో కనిపించని భావాలతో కూడిన అనేక పద్యాలు “కవిరాజ 

మార్గ”ిలో ఉండటం విశేషం, మత వై జ్ఞానిక విషయాలలో సహనభావం కలిగి ఉండాలన్న 

ధర్మం మానవుడు గర్వించదగ్గ ఏకైక సంపద అని నిరూపించే పద్యాలలో ఒకటి దీనిలో 
చేర్చబడింది. వెయ్యి సంవత్సరాల (కితమె కన్నడదేళానికి చెందిన ఒక కవి, విమర్శకుడు 

పెవిధంగా చెప్పి ఉండటం మన _పశంసా బహుమానాలను అందుకోదగ్గది. 

[దౌపడి అమర్యాదగా దుశ్నాసనుడిచేత సభలోకి ఈడ్వబడినప్పుడు పాండవులు 

మూగపోయి, ఆసహాయ స్థితిలో చూస్తూ ఉన్న బిగువైన నాటకీయ సన్నివేళం పంప విక 

మార్జున విజయం నుంచి ఎన్నిక చేయబడిన పద్యభాగంలోనిది. పంపకుగల పాత చితణ 

సామర్థ్యానికి, సన్నివేశాన్ని త్మీవతరం చేయగల ఆపూర్య శక్తికీ యిది నిదర్శనం. 

ఉత్తమ నాటకీయ పద్ధతిలో భీమదురోధనుల స్వాభావిక మైన లక్షణాలను రన్నని 

'గదాయుద్ధ' లోని వైశంపాయన గాథ వ్య క్తపరుస్తుంది. 

నాగచందుడి రామాయణం నుంచి తీసుకున్న భాగంలో రావణుడు తన శౌర్యా 

డంబరాలకు చిహ్నాలైన దివ్యరూ పాలను మంత విద్యద్వారా చూపించి సీతను వశపరచుకో 

టానికి తన చివరి | పయత్నం చేసాడు, రావణుడి దుష్ట | పేరేపణలకు లొంగిపోక తిరస్కరిం 

చిన సీతకు తనభర్త ఆయిన రాముడియందు అచంచలమైన భక్తి ఉన్నట్టు చితించి, సీతకూ 

రావణుడికీ వ్యత్యాసాన్ని నిరూపించడంలో నాగచందుడు తన్ను తాను ఆధిగ మించాడు. 

అహింసా జీవకారుణ్యాలను బోధించే సుప్రసిద్ధ జైనకధ జన్నడి “యళోధర 

చరితె”లోది. దానిలో ఒక రాజు తన భార్య ఆకమ సంబంధాలకు ఆమెను వధించాలనే 

మనోవికారానికి లోనుకాకుండా తన్ను తాను ని గహించుకున్న సన్ని వేశం చక్కని నాటకీయ 

ధోరణిలో నడిచింది. 

ముద్దన మనోరమల సంభాషణ యెంతో ఆస క్రికరంగానూ జ్ఞాన || పబోధకంగానూ 

ఉంది. ఆమాయికంగాను సరసంగాను ఉన్న సమాధానాలవల్ర గృహజీవనాన్ని ఎంత మధు 

రంగా చేసుకోవచ్చో, సామాన్యుడికో సం సులభమైన వచనంలో సాహిత్యాన్ని ఎలాసృష్టించ 

వచ్చో ఆది తెలియజేస్తున్నది. అధునిక కన్నడ రచనకు శ్రీకారం చుట్టిన ముద్దన ఆధునిక 

సాహిత్య (పేరణలను రీతులను నొక్కి వక్కాణిసాడు. 

వచనములు పారమార్థికములై స్వీయ ఆధ్యాత్మికభావ (పకటనకు సాధనాలుగా 

తమకు తామే వ్య క్రీకరించుకున్నాయి. వాటిలో చాలా ఉ_త్రమములయినవి సంయమనంతో 
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స్వేచ్చతో ఊహాత్మకంగా భావ పకటనాత్మకంగా జొన్నతాకలను అందుకొన్న వి, 

రాఘవాంకుడి హరిశ్చం(ద కావ్యం నుంచి _గహించిన భాగంలో ఇతివృత్తాన్ని 

నిర్వహించిన రీతిలో సంస్కృత | పాకృతాల్లోని ఏమూల కావ్యంలోనూ కనిపించని [కొత్త 

పోకడలు కనిపిసాయి. హరిళ్చం,దుణ్ణి అల్పరిపాలుచే సే ఉద్దేశ్యంతో విక్వామి తుడు సృష్టించిన 

ముగ్గురు చండాల స్రిల వృత్తాంతంలో ఈ వినూత్నత్వఅ గోచరిస్తుంది. వారి (శావ్య మైన 

పాటకు ముగ్గుడెన రాజు వారిని సత్కరించ బోగా వాళ్ళు అతడి రాజ్యాధికారాన్ని అడుగు 

తారు, రాజు తిరస్కరిస్తాడు. సాహసించి వాళ్ళు రాజుతో వివావోన్నే కోరతారు. రాజుకూ 

ఆన్రీలకూ మధ్య నడిచిన సంభాషణ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది. చివరకు హరిశ్చందుడు 

వాళ్ళను పెళ్ళిచేసుకోటానికి బదులుగా తన రాజ్యాన్నే వదులుకోవటానికి నిశ్చయిస్తాడు. 

ఈ విధంగా హాకిశ్చం|దుడు విళ్వామి తుడి పన్నాంగంలో ఇరుక్టుంటాడు సత్యాహింసఅ విజ 

యాన్ని కొనియాడిన పురందరదాసు కీర్తన హరిదాసుల కీర్తనలలో ఒకటి. ఆధునిక యుగం 

లో ఈ సత్యాహింసలకే గాంధీమవాత్ముడు అంకితమైనాడు. సంఘర్షణలేకుండా తియ్యటి 

బోధనతోనే థభరతేశుడు తన సోదరుడు బాహుబలిని ఎలా జయించగలిగాడో రత్నాకరవర్ణి 

రచించిన 'భరతేశ వె భవి విశదపరుస్తుంది. 

ఉపోద్దాతము 

శాసనాల్లోని పద్యాలు 

((పాచీన కన్నడం) 

(దౌపది శపథం- ఆతర్వాత 

(పంప వి కమార్దున విజయం నుంచి) 

వె శంపాయన సరోవర తీరాన సంఘర్షణ 

(రన్న గదాయుద్ధం నుంచి) 

దుఃఖానికి పాల్పడ్డ అత్తగారు 

(దుర్గసింహుడి పంచతం[తం నుంచి) 

శీలవతి సీత 

(నాగచర్నదుడి రామచం[దచరిత పురాణం నుంచి) 

అమృతమతి వ్యామోహము 
(జన్న యశోధరచర్శిత నుంచి) 

మాతృ వేదన 

(షడక్షలి రాజశేఖర విలాసం నుంచి) 

ముద్దన-మనోరమ 

(ముద్దన రామాళ్వ మేధం నుంచి) 

మధ్యయుగంనాటి కన్నడం 

శివళరణుల వచనాలు 



భాసనా ల్లోని పద్యాలు 

[పభుదేవ-బ సవన్న-ఆక ,_మహోదేవి] 

శరణులదృష్టిలో బసవేశ్వరుడు 

[హరిహరుడి బసవరాజదేవర రగడల నుంచి | 

హరిశ్చందుడు- మాతంగ కన్యలు 

[రాఘవాంకుడి హరిశ్చంద్ర కావ్యం నుంచి] 

ఉత్తరకుమారుడి పరాభవం 

(కుమారవ్యాసుడి భారతం నుంచి) 

హరిదాసుల కీర్తనలు 

[పురందర దాసు-క నకదాసు= జగన్నాథదాసు] 

ఆదర్శ ప్రభువు 

(రత్నాకరవర్డి భరతేశవైభవం నుంచి) 

సర్వజ్ఞనూ కులు 

జానపద గేయాలు 

ఆధునిక కన్నడం 

కన్నడమాత (బి.ఎమ్, (శ్రీకంఠయ్య) 

మహోద్ధ్భృత మైన దశక్షిణమారుతం (పంజే మంగేశరావు) 

పక్షిమార్గం (డి.వి. గుండప్ప) 

మానవజాతి వాస్తవాన్ని (గహించేదెప్పుడు ? (శ్రీనివాస) 

అఆరుణోదయం (ద.రా.బేఇదె) 

వసంతం వస్తోంది (కె.వి. పుట్టప్ప) 

ర్యాతివేళ యదుగిరి (పి.టి. నరసింహాచార్ ) 

ఆ( | వాళ్లు మైకంలో ఉన్నారు (బి.పి, రాజరత్నం) 

మందారపూవు (ఆర్.ఎస్: ముగళి) 

పున్నమ-సందము (వి.కె. గోకాక్ ) 

మేము నిర్మిస్తాం (ఎమ్. గోపాలకృష్ణ ఆడిగ) 

శాసనాల్లోని పద్యాలు 

నరస్వతీపార్ధన 

సరస్వతికి తమ్ము అర్పణ గావించుకొని ప్రతి విషయంలోను మ 
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ంచికోసం ఆమె 

కృపను ఆ పేష్షంచేవారిని ఉతే జపరచటానికి అహర్నిశము విశ్వంలోని గొప్ప ఖగోశాలతో 

న్ 

అ బె అలో 

కూర్చిన దేదీస్యమానమైన అక్షమాలను తిప్పే విద్యాధిదేవత భారతి మాజిహ్వబ ఎల్లప్పుడూ 

స్థిరంగా ఉంటూ మావాక్కు_ హితకరంగానూ పవితంగానూ చేయుగాక ! 

ఒక కవి భావనలో భారతదేశం 

(పసిద్ధికెకిన భరతుడి పేర పరగిన యీ భూమిని భారత్ అని అనటం సమంజ 
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సమే. ఎందుకంటే ఇక్కడ | పేమాధిదేవత అయిన మన్మథుడు తన సతి రతీవేవితో పాటు 
| పేమికుల హృదయాలనే రంగస్థలం మీద నాట్యం చేస్తాడు. వాళ్ల నృత్యానికి (కేమికుల 

సుకుమార హృదయ స్పఠదనం మద్దెల (మోతగాను తేనెటీగల రుంకారం మధురగానం 

గాను చిరుగాలులవల్ర కదలాడే చిగురాకుల చప్పుళ్లు తాళంగాను అవుకాయి. 

కలియుగ విపరీతం 

సాధులకు పరమసాధువృగా, ఆమాయకులకు సౌమ్మ్యుడుగా, దుష్టులకు కలిపురు 

షుడుగా గోచరించేది వేరెవరోకాదు ఆ శ్రీకృష్ణపరమాత్మే. 
ఆయన మంచికి మంచి చేస్తాడు. చెడ్డకి చెడ్డ చేసాడు. ఇదే ప్రతీశారదేవత విధా 

నం, ఇదే కర్మ సిద్ధాంతం. చేసినంత చేసినవాళ్లు పొందుతారు. 

ఇకముందు హానికరం కాదనే ఉద్దేశంతో బోనులో ఉన్న సింహాన్ని వదిలితే ఏమవు 
తుందో అట్టాగే అతడి సహజమైన మంచితనాన్ని అపార్థం చేసుకొనేవాళ్లకు అతడు భీక 
రంగా గోచరింది వాళ్ళను విచార గస్తుల్ని చేస్తాడు. 

న న్యమిన్తూ తల్లి చేసిన హితబోధ 
పసిబిడ్డగా చనుబాలిస్తున్న ప్పటినుంచే లక్ష్మీధరామాత్యుడి చెవుల్లో అతడి తల్లి 

యీ మాటలు నూరిపోసిండి. 

బావులు, చెరువులు (తవ్వించు. దేవాలయాలు కట్టించు. అంధకార బంధుర మైన 
చెరసాలనుంచి మంచి వాళ్లను న్యాయనస్ట్థులను విడిపించు, స్నేహితులకు సాయంచెయ్యి్య, 

నీ అనుయాయులకు చేయూతనివ్వు. నీ శిష్యుల యోగక్షేమాలు విదారించు. 
కన్నడసీవము 

కావేరీ గోదావరీ నదులు ఎల్లలుగా గల కన్నడదేళశఆ (పపంచంలోకల్లా ఆపూర్య 

మైన విశిష్షమైన ఏకైక సుందర భూభాగంగా వరిగణించదగ్గది. సమయోచితంగా మాట్లాడ 

టం, తమతో మాట్లాడిన మాటలకు విలువకట్టడం ఇక్కడి ప్రజలకు తెలుసు. సహజంగా 

వాళ్లు చాలా తలివిగలవారు. అలంకార శాస్తా9ిన్ని గూర్చి కొంచెమే తెలిసినా వాళ్లు కవిత్వంలో 

దిట్టలు. కత్తిని, కలాన్నీ చాశ చక్యంతో ఉపయోగించగలరు, వాళ్లు నీతిమంతులు, గౌరవనీ 

యులు, సహనళీలురు, సుందరులు, పరిపాలనాదమలు, యుద్ధవీరులు, గొప్ప కళాభిజ్ఞులు, 

వాళ్ళకు తమ సంస్క తీ సంపదాయలంజే ఎంతో ఆభిమానం. 

సహనశీలత 

పరమత పరవిళ్యాసాల సహనమే నిజమైన నిధి. ఐహిక వస్తువుల క _పాకుతాడ 

టమే తప్ప వాటి |పయోజనం తెలియని వాళ్ల చేతుల్లో వెండి బంగారాలు చెత్త చెదారంవంటివి. 

వంపమహాకవి (కొబిరాజమార్భీముయండే ) 

(దౌపదిశపథం-ఆ తర్వాత 

“వికమార్జున విజయం” నుండి, 

దుశ్శాసనుడు తన కురులు పట్టి రాజసభకు ఈడ్యగా ఆనకూనభారంతో కుమిలిప్లో 

యిన (ధౌఫది | కో ధావేశంతో ఇలా అంది ; 
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“నాకొప్పు విడిపోవుటకు కారకుడైన దుర్మార్గుడు అంత మొందేదాక నాయీ కురులు 

ముశిపడవు. ఆ దుష్టుణీ అంతం వేసినవాడే ఆతర్వాత వీప్రని ముడివేయుగాక 1” 

చాలాకాలంగా లోలోపలే రగుల్కొంటున్న క్రోధాగ్నిజ్యాఆలతో కూడిన థీముడు 

అన్నగారి ఆనతిని పాటించటమా, లేదా-అన్న మీమాంనతో ఆనాటివరకు బద్ధుడె ఉండి, 

దౌపది [కోధవచనాలతో ధూపంవేసిన భూతంలాగా [పకోపితుడై నవమేఘంలా ఇలా 

గర్జించాడు, 

“ఓ పద్మపతన్నేతా ! నీవు క్రోధంతో అన్నమాటలు వ్యర్థంకావు. భూమిని 

కింపీంపజేసే యీ గద మహాజల్మపళయాన్ని సూచించే ఉల్కాపాత6లాగా సీచుడైన దుళ్ళా 

సనుజ్జి ఆంతంచేస్తుంది. ఆ దుష్టుణ్ణి పడగొట్టి వాడి పేగులు వెలికి తీసిన యీ చేతుల్తో నీకొప్పు 

ముడి వేసా.” 

“నేను దుళ్ళాసనుడి గుండెలు చీల్చి తృదుధిరధారలు (త్రాగి నాదప్పిక తీర్చు 

కుంటాను. దుర్యోధనుడి తొడలు విరగగొట్టి కాంతిపుంజశోభిత రత్నఖిచితమైన వాడి క్రిరీ 

టాన్ని కాలడన్ని తునాతునకలు చేసాను. ఓ పంకజముఖీ ! ద్రౌపదీ ! నన్ను నమ్ము !నా నే 

(త గోళాల్లోకి చూడు. శతువులు కంటపడగానే నా నేతగోళాల్లోంచి బహిర్గతమవుతూన్న 
అగ్నికణాల్ని చూడు,” 

“కౌరవులు మనయెడ ఎన్నోయెగ్గులు చేశారు, మనల్ని రేకెత్సించారు, కాని ఆ పిరికి 

పందలు ఇంకా మెడమీద తలలతో తిరుగుతున్నారంటే మా అన్న ధర్మజుడి మంచితనానికి 
మేము కట్టుబడి ఉండటమే కారణం, ఇక నేనెంతమా[తం సహించలేను, 

దౌపది సంశృపి కోసం ఇలా అన్న భీముడు ఇంకా యిట్టంటున్నాడు: 

“భీష్మ, | దోణ, కృపాబార్యవర్యులారా ! వినండి. మందరగిరితో అసురసంహారం 

చేసిన నారాయణుడిలాగా, నేను నాచేకిలోని గద అనే మందర పర్వతంతో కారవసేనా సము 

దాన్ని చిలికి వాళ్లను సర్వనాశనం చేస్తాను. నూర్గురు కౌరవసోదరులను హతమారుస్తానని 

(ప్రతిన పూనుతున్నాను.” 

భూమి కంపించిందా లేక ఒక శైలం మరొక తైలాన్ని డీకొన్నదా అన్నట్టు 
భీముడి గర్జన సాగింది, నలువైపుల ఆశకల్టోలమైన సముద కెరటాల సంఘట్టనకు లోనైన 

పర్వతంలాగా కౌరవులు కంపించారు. అప్పుడు వయోవృద్ధుడైన ఖీష్మడు ఇలా అన్నాడు: 

“ఓ ధృతరాష్ట్ర ! విను. భరత యయాతి కుత్స పుతకుత్స పురూరవాదులచే 
పశసి పొందిన చం|దవంశపు యశస్సును నీ కుమారులు వర్టిల్లజేస్తారని నీవు ఒక్కయణ 

మైనా అనుకుంటే చాలా పొరబడుతున్నావన్నమాట. అక్కు టా! ఈ వంశరథంయొక్క 

ఇరు సే మండిపోతోంది. 1!” 

ఈ మాటలకు కుంభ సంభ వుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, విదురుడు మొదలయిన 

వారు కుటుంబకలహంలో జోక్యం కలిగించుకోవటం మంచిదికొదనీ, ఏనుగు దంతంలాగే 

కౌరవులుగాని ఖీముడుగాని లొంగే ఘటాలు కారనీ, కలహించుకుంటున్న సోదరులను కాల 

పరిమాణానికి వదిలివేయటమే మంచిదనీ అన్నారు, తర్వాత వాష్ల వెళ్లిపోయారు, 
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తన అగజుడైన ధర్మరాజును ఉద్దేశించి, భీముడు ఇలా అన్నాడు : “చాలాకాలం 

ఉపయోగించకుండా ఉంచిన ఉప్పు మెత్తపడి పేరిన నెయ్యిలాగా అనిపిస్తుందో అలాగే 

ఉప్పులాగా దృఢంగా ఉన్న మనం కౌరవులు |పకోపింపజేసినా, చిరకాలం చస్పబడిఉండటం 

చేత నెయ్యిలాగా మెత్తనైై పోయాము. 

పాండవులకు న్యాయం చేకూర్చమని ధృతరాష్షుండు కొడుకుతో వాదించి విభలు 

డైనాడు. (దౌపదిని నిర్బంధించటం అ్యకమమని దుర్యోధనుడికి నచ్చజెప్పి, ఆమెను ఆడవికి 

వెడుతున్న పాండవులవెంట పంపించేట్టు చేశాడు. 

పాండవుల వనగమనాన్ని దుఃఖంతో పరికించిన పురజనులు విధివెపరీక్యానికి 

తమలో తాము ఇలా చర్చించుకున్నారు. 

“ఆహా | ధర్మజుడు ఎంతటి ఉదాత్త రాజకుమారుడు ! ఖమార్డున నకుల సహ 

దేవులు ఎంతటి గొప్ప సోదరులు! వాళ్లకు ఇలాంటి దుర్దశ పాప్తించటం ఎంత శోచనీయం!” 

“ధర్మరాజు జూదంలో తన రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. కాని (పతీకార దేవత 

కాలాంతరమందు కసితీర్చుకోక మానదని దుర్యోధనుడు ఏమైనా ఊహించడా ? విజయోన్మా 

దియైన దుర్యోధనుడు తన రాజ్యాన్ని గురించే ఆలోచిస్తాడు గాని దాయాదులయెడ తన 

కర్తవ్యాన్ని విస్మరిస్తున్నాడు. పాలకుండను చూసి మురుస్తూ యజమాని చేతిబెత్తాన్ని మరిచే 

పిల్లిలాగా అతనెంత బుద్ధిహీనుడు. 

పౌరులు శకుని దుళ్ళాసనులను అధిక్నేపించారు. దుష్టళకునకు పక్షిలాగా శకుని 
దురోథనుడి మందిరంలో [ప వేశించాడు, 

రన్న 

వైశంపాయన సరోవర తీరాన సంఘర్షణ 

గదాయుద్ధం నుండి 

వెశలపాయన సరస్సులో సీటిలోపల దాగియున్న దుర్యోధనుణ్ణి బయటకు రప్పిం 

చటంలో తన సోదరులు విఫలులుకాగా భీమ సేనుడు అపరిమితమైన ఆవేశంతో కనుబొమ్మలు 

ముడివడగా-దాక్కొని ఉన్న ఆ శతువు అనే దయ్యం తనకు తప్ప ఎవరికీ లొంగదనీ, 
తనకు దానినీ లాంగతీసే మర్మం తెలుసనీ అంటూ ఇలా అన్నాడు : 

కోర దుర్యోధనా ! నీతమ్ముడి రకాన్ని, నీసైన్యం రకాన్ని నేను తసివితీరేట్టుగా 

తాగాను. ఇప్పుడు ఈ సరస్సునంతా పూర్తిగా ఇంకింపజేస్తాను. నీ నెత్తురుతో నా దాహం 

తీర్చుకుంటాను. 

“మూర్జుణా ! మేఘగర్ణనవంటి నా సింహనాదానికి నా ఉగరూపానికి భయకంవి 

తుడవై రణరంగంనుంచి పారిపోయి జీవితేచ్చతో ఈ పద్యాకరంలో దాక్కున్నావా? 

చేపలాగ నీకు నీళ్లల్లో దాక్కో శలసిన గతిపట్టిందా?పాపం! చలికి వణుకుతాచేమో 

సీకేరునే అర్ధరహితంచే సేలా యీవిధంగా |పవరించటం ఎంతశోచనీయం! ఆహా! ఎఎ 

తటి పరా|కమాన్ని (పదర్శిస్తున్నావు! ఛీ! ఫో! చచ్చిపోతే మరల జన్మ ఉండదేమోనని 
నువ్వు చావుకు భయపడుతున్న ట్టున్నా వు, దురోథనా! బయటికిరా! ఖయటికిరా! నీ గదను 
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చేపట్టి కదనానికి సిద్ధంక మ్ము | ఆకాశపు జంగమ వజపాతమూ, కౌరవులకు భయోత్సాతాన్ని 

కలిగించే భీమ సేనుణ్ణి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను.” 

“సీదగ్గరకు సం పదింపులకని వచ్చిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నే నిర్బంధించ. సమక 

ట్టిన సీ దురహంకారం ఇప్వుడేమయింది ? (దౌపది కొప్పుపట్టి యీౌీడ్సి వలువ లొలిపించిన 

నాటి నీ మదోన్మతత, ఇప్పడేమయిందీ? పాండవులను అడవుల పాల్టేసిన ఫీ గర్యాతిరేకం 

ఇప్పుడే మయింది?” 

అని కౌరవాధిపతిని భీమసేనుడు ఎత్తి పొడిచాడు. విశ్వగోళం విచ్చిన్నమౌతుందా? 
పేకమేడలాగా మెరుపర్యతం కూలిపోతుందా? భూమి[కుంగుతుందా? స్వర్గంలోని దేవతలు 

కూడా దద్దరిల్ణారా? అని అనిపించేలా జటాసుర హిడింబాసుర వైరి మళ్లీ సింహగర్జన చేశాడు. 
ఫమగర్హనకు భయంతో సరస్సు గుండెపైకి ఉబికిందా అన్నట్టుగా-ఆ సరస్పే నివాసంగా 
చేసుకున్న పక్షుల గుంపులన్నీ తక్షణమే ఎగిరిపోయాయి. భీమసేనుడి కోధాగ్ని కి ఆ 

కొలను కుతకుతలాడింది. ఆందులో చేపలన్నీ ఎసట్లో పోసిన బియ్యంలాగా ఎగిరెగిరి 

పడ్డాయి. సింహ కేతనుడై న భీముడి గర్భనలతో జల|ప్రపంచంలో ఉపరితలం ఆవిరికాగా, 

నాగకేతనుడై న దుర్యోధనుడు కోపంతో కళ్లు ఎజ్జబడగా నీటిలో ఉన్నప్పటికీ విపరీతంగా 
చెమర్చ నారంభించాడ. సింహగర్జననూ ఉఅుములధ్వనినీ మించిన భీమసేనుడి గర్హవే దీనికి 
కారణం. 

నల్టకలువల మధ్యనుంచి దుర్యోధనుడు వెల్వడగానే ఆతడి రూపం నల్రగా కని 

పించింది. నానావర్ణ రత్న శోభితమైన ఆతడి కిరీటం జిగేలుమంటూ అద్భుత సౌందర్యోపేత 

మైన ఇందధనుస్సు కాంతుల్ని విరజిమ్మింది. ఎత్తబడిన భుజార్గళాలతో తన గదను తోర 
ణంగా పట్టుకొని ఉన్న నాగ కేతుడై న దురోధనుడడుగో చూడండి! 

నిప్పులు (కక్కే కళ్లతో అధోళోకంశుంచి ఆవిర్భవించిన ర్ముదుడిలాగా దుర్యోధ 

నుడు చూడగానే (పశంసకు అర్హమైన అధికార దర్పంతో కూడుకొన్నవా డై గదను (తిప్పుతూ 
కొలనులోనుంచి బయటకు వచ్చి నలువైపులా చూస్తూ, “భీముడెక్కుడ?” ఆని అరిచాడు. 
పరమేశ్వరుడి మూడవకంటి మంటలాగా ఆతడి కళ్ల (కోధరంజితా లైనాయి. 

దుర్గసింహుడు 

దుఃఖాని కీ పాల్పడ్డ అ తగారు 

పంచతంతం నుండీ 

“సాలిగామ” అనే ఒక పెద్ద అగహారంలో (గామాధికారి భార్య కుమతి, ఆమె 

కోడలు సౌొమి[తి అనేవాళ్ళు ఉండే వారు. ఒకనాడు కుమతి సౌమ్మితితో “నే దగ్గర 

పల్లెకు పోతున్నాను. నేను లేని సమయంలో ఇల్లు జాగ త్త !” అని చెప్పి వెళ్ళింది. 

కుమతి వెళ్ళాక ఒక |బావ్మాణుడు వచ్చి సౌమితితో-“ఓ కోమలాంగీ : నీవ 

పన్నెడు మంది బాహ్మణులకు విందు ఏర్పాటు చెయ్యాలని నా కోరిక. భగవంతుడు నీకు 

ఐశ్వర్యాన్ని, న-తతిని నీవు కోరిన దాన్నంతటినీ (పసాదిసాడు” అని అన్నాడు, సౌమ్మితి 

దాన్ని గూర్చే ఆలోచిస్తూ (బాహ్మణులు భూమిపై దేవుడి ఆన్నుగవోనికి పాతుల్రైనవాళ్ళు 
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గనుక బాహ్మణ వచనాలు తప్పక నిజమౌతాయని అనుకొన్నది. ఆమె పాలూ నెయ్య 

పుష్కలంగా ఉండేటట్టు సుమైన విలిదును ఏర్పాటు చేసింది. భూసురులు సంతృప్తి చెఐది 

సౌమితిని ఆశీర్వదించారు, ఆమె అంతులేని ఆనందాన్ని పొందింది, 

కుమతి తిరిగి వచ్చాక ఇంట్లో గొప్ప విందు జరిగినట్టు నిదర్శనాలు కనిపించగానే 

మండిపడింది. కొజగాని బిచ్చగాళ్ళకు ఇంత పెద్ద విందు చెయ్యటానికి నీకు హక్కు. ఎవడిచ్చా 

డని ఆమె కోడల్ని నిగదీసింది. ఆపుకోలేని కోపంతో ఆమె సౌమితిని ఇంట్లోంచి వెళ్ళ 

గొట్టింది. 

అప్పుడు చీకటి పడుతోంది. సౌమితి ఎక్కువ దూర వెళ్ళటానికి భయపడింది, 

ఆ ఊరి పొలిమేరల్లో ఒక పెద్ద చింతచెట్టును ఆమె చూసింది. దాని మానులో ఒక పెద్ద 

తొట్టి ఉంది. ఆ తొల్జలో ఉండవచ్చుగదా అని ఆమె సంతోషించింది. కొంచెం చేపటికి 

కొన్ని దయ్యాలు అక్కడికి వచ్చి ఆ చింతచెట్టు కొమ్మల పె ఎక్కాయి. అవి ఒక మంతాన్ని 

ఉచ్చరించి, ఆ చింత చెట్టును సువర్ణ ద్వీపానికి తీసుకుపొమ్మని ఆదేశించాయి. చింత చెట్టు 

గాలిలో ఎగిరి సువర్ణడ్యీపానికి చేరుకుంది. సౌమి|తికి ఎటుచూసినా బంగారమే కనిపించింది. 

ఆ దయ్యాలు వెళ్ళిపోయాక సౌమి తి తొట్జలోంచి బయటకు వచ్చింది. ఒక ఎలుక కన్నం 

దగ్గర బంగారపు తునకలు కుప్పగా వడి ఉండటం చూసింది. ఇదంతా తాను విందుచేసిన 

(బాహణ్ముల ఆశీర్వాద ఫలితమేనని అనుకుంటూ ఆమె బంగారాన్ని (పోగు చేసుకొని, దయ్యాలు 

తిరిగి వచ్చేలోగా మళ్ళీ ఆచింత చెట్టు తొజ్జిలో దూరి దాక్కుంది. డయ్యాలు తిరిగి వచ్చి 

ఆ చెట్టును యథాస్టానానికి పొమ్మని ఆదేశించాయి. తెల్లవారగానే దయ్యాలు మాయ మైనాయి. 

సౌమి|తి తొబ్బలో నుంచి జయటపడి బంగారంతో పాటు ఇంటికి చేరుకుంది. ఉత్తేజపూరిత 

మైన సౌమ్మితి సాహస యా[తనంతా ఆమె అతగారు ఆసక్రీతో విన్నది. 

“ఈ సాయంకాలం నేను సువర్ణ ద్వీపానికి పోయి ఇంకా బాలా బంగారం తెసా” 

నని కుమతి సౌమి,తితో అంది. ఇలాంటి పిచ్చి ఊహలు మానమని సౌమితి ఆ త్తగారిని 

(పాధేయవడి, విఫలురాలయింది. “దయ్యాల తీరుతెన్నులు మనం ఊహించలేం. మీరు 

తప్పక వెళ్ళాలనుకుంటే ఒకవేళ దయ్యాలు ఏమైనా ఆన్నప్పటికీ మీరుమా[తం ఏమీ జవాబు 

ఇవ్యక జాాగత్తగా మసలుకోండి” అని అన్నది. కోడలు తనకు నీతులు బోధిసోందని ఆమె 

కోపగించుకొని, సౌమ్వితిని దూషించింది. 

సూర్యాస్తమయం కాకుండానే ఆ చింతచెట్టు తొబ్దలో దూరిన కుమతి తనను 
సువర్ణ ద్వీపానికి తీసుకొని వెళ్ళటానికి దయ్యాల రాకకోసం ఆతురతగా ఎదుతుచూసింది. 

దయ్యాలు వచ్చాయి. కాని తాము చూడటానికి వెళ్లే (పదేశాన్ని మార్చుకున్నాయి. కదర 

ద్వీపానికి తమ్ము తీసుకొని పొమ్మని చింత చెట్టును ఆ దయ్యాలు ఆజ్ఞాపించాయి. అది విన్న 

కుమతి నిరాశా నిస్పహలతో-ఏమయితే కానిమ్మని సాహసించి, ఆ దయ్యాలకి ఒక సలహో 

యివ్యటానికి నిశ్చయించింది. “కదరద్వీపంతో మనిషి మాఠసం రుచిగా ఉండడుగాని సువర్ణ 

ద్వీపంలో మనిషి మాంసం చాలా రచ్యంగా ఊంటుంది. మీరు అక్కడికి పోరాదా?” అని 

అంది. ఆ దయ్యాలు చాలా సంతోషించి,” ఇదిగో! మనకు ఆహారం ఇక్కడే అందు జాబ్స్! 
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ఉంది" అని ఆంటూ కుమతిని ఎలుకను లాగినట్లు బయటకు లాగి ముక్కులు ముక్కలుచేసి 

తినేశాయి! 

నాగచ౦ందదుడు 

సీలవతి సీత 
రామచరిత పురాణము నుండి 

తన అంతస్తుకు తగిన వైభవాడంబరాలతో సీతఫై తనకుకలిగిన గాఢ కామవాంఛ 

పెల్తుబుకగా, రావణుడు తన దృష్టినంళా ఆమె ముఖంపై కేం దీకరించి, అనురాగ కరీ 

భూతములై కలువల్ని ' వికసింపజేసే చందకాంతులవల [ప్రకాశించే పలువరుసతో తన 

[ప్రేమను వ్యక్తం చేసూ ఊహాలోకంలో విహరించ నారంభించాడు. 

ఓ పంకజాక్షీ!: సకల భూమండలం నుంచి సేకరించిన వ జవై డూర్యాదులతో 

నిన్ను ఆలంక రించి చూడటానికి (పేమతో నిండిన నా హృదయం ఉబలాట పడుతోంది. 

సీ పాదద్యయాన్ని మంజీరాలతోను, నీ నడుమును రత్నఖచిత మైన ఒడ్డాణంతోను, సీ కర 

ద్యయాన్ని భుజకీరులతోను స్యయంగా ఆలంకరిసాను. సీ సొగసైన చెక్కిళ్ళను అత్యంత 

సుందరమైన రచనలతోను, నీ ఫాలభాగాన్ని అపూర్వమైన కుంకుమతోను అలంకరింప 

చేస్తాను. 
దాసీజన పరివేష్టిత వై శ్వేతచ్చ్యత శీతల చ్భాయల్లో ఏనుగుపై పయనించే నీకు- 

లంక పొలిమేరల్లో ఉన్న సుపసిద్ధ సపోద్యాన వనాల కన్నుల విందు చేస్తాయి. 

డీ జానశీ ! దేవభామినులకు - కూడా గర్వకారణమైన నా పుష్పక విమానంలో 

నా _పక్కన్న కూర్చొని పర్వత శిఖరాలపై నుంచి 'గొప్ప నదులను, సుందరమైన సరో 

వరాలను కొండ చకియలపె గల ఆరణ్యాలను సము(దతీరాలపై ఉన్న దేదీప్య మాన మైన 

రత్నరాసులను అద్భుత దృశ్యాలను చూచి సీవు పులకరిసావు. 

పద భషుడెన ఇం|దుడి ఏనుగు ఐరావతపు దంతాలతో సీ కొకపాన్సు నమరు 

సాను. పరాజితుడైన |బవ్మాకు వాహనమైన హంస తూలికలతో నీ పొన్పును మృదుతరం 
చేస్తాను. దిక్బాలకులే నీ శయ్యకు మంచపుకోళ్ళు. ఆ శయ్యమీద సిదిస్తున్న నీవు తెల్పవారే 

ముందు దేవభామినుల గంధర్వగానమే మేలొ.లుపులుగా నిదలేస్తావు, 

రీ మీననే[తా ! ఎవని ఆయుథళాల సునిశిత ఖడ్గాలకు మేలురకం డాలులకు 

ఆలవాలమో, ఏవని కోశాగారం భూవలయంలోని ఆపూర్వ రత్నరాసులకు నిలయమో, 

ఎవడు సకల విద్యావేత్తయో, ఎవడు దిక్పాలకులను భయకంపితుల్ని చేశాడో, వేగిరపాటుతో 

దండెత్తి వచ్చిన ఇందుణ్ని ఎవడు అవలీలగా కాష్టచేతులు కట్టి పడవేసెనో, ఎవడు తన 
సా్మామాజ్యాన్ని దక్షిణభారతం మీద క్రైలాసంమీద వి స్తరింపజేళాడో-అట్టి పౌలస్తుడనైన 

నాతో సరితూగగల మానవుడు ఈ విశాల విశ్వంలో ఉన్నాడా? 

కీ వైదేహీ! నిన్ను అడవుల్లో (తిప్పుతూ, సీ కాళ్ళకు నొప్పిని కలిగినూ -ఆడవి 

పూలను పళ్ళను ఇవ్వటంకంటె రాఘవుడు నీకు ఇంకే బహుమానాన్ని ఇవ్వగలడు?. 

ఓ సీతా ! ఇక్క డెలే పట్టు వస్తా9లతో సుగంధ పరిమళ (దవ్యాలతో అనంత 
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మెన వినోదాలతో కూడి దేవతలకు యోగ్యమైన భవనంలో నీవు కాలం గడపగలవు, 

తన్ను తాసీవిధంగా సుతించుకొని, రాముణ్ణి నిందించి, రావణుడు సలువిధాల 

సీతను లోబరచుకోటానికి శతథా యత్నించాడు. కాని అనంత మైన నిర్మలాకాళాన్ని మలినం 

చేయటం సాధ్యమా |, . 

తన సౌందర్యాన్నీ తన ఐశ్వర్యాన్నీ డాంబికంగా _పదర్శిసూ సీతను పెడదారి 

పట్టించటానికి రావణుడు ప్రయత్నించాడు. గుప్తనిధి తారసిల్లితే నిర్మలాగ్ని జ్వాలకూడా 

మందం కావచ్చు. కాని మాణిక్య దీపికి మాతం (పలోభత్వం లేదుగదా | ధర్మబద్ధమైన 

ఆ గహంతో కూడి యున్నప్పటికీ ఉతేజవంతమైన మనోనిబ్బరంతో సీత ఠావణుడికిలా 
సమాధానం చెవ్పింది. 

సీ గౌరవ మర్యాదలకు భంగకరంగా పాపచింతనలకు నువ్వెలా లోలుడవై నావు? 

పరసతి, పరులపాన్సు, పరుడుస్నానం చేసిన నీళ్ళు, పరుల పుష్పాలు, పరిమళ [దవ్యాలు, 

ఎంగిలి అన్నము, ధరించిన వస్తా9లు, నమిలిన తాంబూలము నిషిద్ధ వస్తువులని నేను నీకు 

జ్ఞాపకం చెయ్యాలా ?, 

సీతిమాలినవాడు దేవుడి దయను పోగొట్టుకుంటాడు. ధర్మమార్గాన్ని ఆనుసరించిన 
వాడు ఆనందాన్ని మోమాన్ని అందుకోగలడు. నీతి తప్పినవాడి ఆడంబఠం ఐశ్యర్యాల 

కంటె నీతిమంతుడి తీరని కోరికా-దారి(ద్యాలే నయం. 

జన్నకవి 

అమృతమతి వ్యామోహం 

యశోధర చరితము నుండి 

వేము తిన్నకాకికి 
రుచిహీనమై మామిడి తోచినట్టు 

కురూపి వె రాణికి ఆనురాగం ఆంకురించగా 

తగ్గసాగా మశుకారం రాజన్యుని పె, 

తనశయ్యపై ఉత్సాహంలేని రాణిచుంబనానికి 

ఆమె చూపులో సంబోధనలో శ్రైత్యానికి విసిగి 
వేధించే యీర్ష్యకు బందీ ఆయిన యకోధరుడు 

భయంకర సత్యాన్ని తెలుసుకో వాఆని ఆతురత పడ్డాడు, 

రేయి తామనపూవు ముడతల్లో చిక్కుకున్న తేనెటీగ 

ఉదయవేళ విముక్త యొచు సంతసించు విధాన 

నిద నటించే రాజు కౌగిలి తప్పించుకొని రాణీ 

సాగిపోయె మెలమెల్లిన సంకేత స్థలమునకు. 

రాణి తప్పిదమే కాలనాగై కరవగ 

కత్తి ఒరనుంచి లాగాడు వేవేగ రేడు 

ఆధర్మాన్ని వెంటనం టే ధర్మదండంలా 

అన్గుగమించె సన్న సన్నగా సంకేత స్థలమునకు, 
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అదృష్టహనయైన అంచపె బడిన డేగ విధాన 

సుగంధాలు పరిమళాలు తాంబూలము పశ్లెరంలో 

చిందర. వందరగా చెదరునట్టు 

రాణీ సిగ బట్టి పడనెసి ఆమోటు మనిషీ. 

రైతు నారనుబా దినట్టు ఆ దుష్టుడు 

జుటుపటి తన్నె అమాయికరాణిని 
టి డు 

దెబ్బల తిన్న దుష్ట నాగిసిగా 

గాయాలో ర క్రసి క్ర దేహంతో 
అతడి పాదాలకు చుట్టుకొని ఆమె [పాధేయపడింది. 

ఓ (పియా! నేను మసలటం సత్యమె: 

అకారణంగా నేనలా చేస్తానా ? 

ద్వేష్యుడై న ఆ తెక్కలికాడు అయో | 

నన్ను శృంగార కేళిలో చికి ంచుకున్నాడు 

మనసు లేకపోయినా మసలక 

తప్పిందికాదు-సిగ్ను విడిచి చెప్పింది ఆమె, 

వినుమా । నా మావటీడా ! 

సీ కంఠధ్వని నా చెవులకు మధువు 
సీ రూపంనా కళ్లకు _పమోదం 

సీ కనుసన్నలో నేను బీవిసా 

నీవు నిరాకరిస్తే మరణిస్తా 

ఆన్యమానవులంతా సోదరులే అనుకో. 

ఆహో! కత్తి దుమికింది చేయి కదిలింది 

రాజు ఉదేకంలో ఆ నీచుల్ని తృటిలో హతమార్చేవాడే 

కాని ఆ పని జరక్క_ముందే జ్ఞానోదయ మయింది. 

విసుగుతో రాజు తా నాగిపోయాడు. 

చీమను నిర్ణష్యం చేసే ఏనుగులా 
నక్కను నీచంగా చూసే సింహఠిలా 

శత ర కంతో ఉద్ధిప్తం కాగోరే నా ఖడ్గం 

నీచ జారుల రుధిరాన్ని అపేక్షించదు. 

పెక్కు. సమరాల్లో జాతర క్ర శాశిత మైన నాఖడ్గం 

కామాఠధుల రకాన్ని చింది సే కలుషితం కాదా! 

ఆచంచలమైన నా విశ్వవ్యాప్త కీర్తిజ్యోతి కొడిగ పైనా 

అపుడు నేను చేదు పుచ్చకాయ కాసే తీగవలె ఉంటాను. 
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పాపాత్ముడి దేహాన్ని మాతం గాయపరచి 

కలుషిత మానసాన్ని స్వేచ్చగా వదిలే ఖడ్గం నిష్ఫలం 

ఒక స్రీ అధఃపతనాన్ని బొత్తిగా నిర్ణక్ష్యం చెయ్యటమే ఘనవిజయం 

తాను చంపిన హీన జీవుడు పునర్శన్మ ఎత్తే నరకంలో 

జ్ఞాని ఏనాడైనా పడతాడా? 

- అని అంటూ 

నరహత్యపు టాలోచన లంతంకాగా 

రాజు వెనుదిరిగి పోయాడు 

నిద నటిస్తూ శయ్య వె మెను వాల్చాడు 

అలసటతో రాజు నిదురించాడని అనుకుంటూ 

రాజునే అనుసరించిన రాణి ఆయన పజ్జన చేరింది, 

విటుణ్ణీ కౌగిటజేర్చిన ఆందాల రాణి 

రాజుకు శరీరంలో గుచ్చుకున్న ముల్టులా ఉంది 

నిమ్మరసం ఒక్క-బొట్టుతో చడిపోయే కడివెడు పాలలా 

సీరుగలిసిన తేనెలా అనిపించింది రాణి. 

జొరా! విధి నిర్ణయం ఎంత విచితం 

అందాల బరణి ఆ రాణి రూపమన్మథుడైన పభువును పెళ్లాడి 

వికృత రూపియైన ధూర్త విటుణ్ణి కోరడమా 
ఆ విధిని నేను ముఖాముఖి కలుసుకోటం తటస్థిస్తే 
దాని ముక్కు కో సేస్తా ! ఆది ర కధాఠలతో 

కనికరం పొందకుండా తిరగనీ! 

ఆభయరుచి మారి దత్తుడితో ఈ కథ చెప్పీ_ 

“విధి మన్మథుడి మాయలతో చేతులు కలిపితే 
మానవుడి (బతుకు బండలవుతుంది" అని నీతిని 

పొందు పరిచాడు. 

షడక్షరి 

మాతృవేదన 

రాజశేఖర విలాసము నుండి 

దట్టమైన తెరల్హాంటి పొగలో కప్పుబడ్డ నిప్పులాగా దురంత విషాదచ్చాయల్లో 

మునిగిన తిరుకొళవినాది తెగిపడ్డ తన మృతశిశువు ఆంగాల్ని ఒకచోట చేర్చి ఇలా 

పకతపీంచింది. 

విధి నిర్ణయానుసారంగా నా అమూల్యనిధిని పోగొట్టుకున్నాను. భూగర్భంలో 
భద పరిచిన సువర్ణకలశం అద్భృశ్యమముంది, వికాలాంబుధి వట్టిపోయింది. శ క్రిమంత మైన 
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కల్పవృక్షం నా దౌర్భాగ్యంవల్ర మొదలరిటా నరకబడీంది, 

నా బాబూ! నీకు ఆకలెస్తోందా ? నీ ముఖం వేలగిలబడింది. నీ కడుపు అప్పడము 

అయింది. నీ కళ్ళు కాంతివిహీన మైనాయి, నా ముద్దుల బిడ్డా ! ఇలా నీవు పసుండి చని 

పోవటం న్యాయమేనా ? శంకర్ ఎడి? ఆని అడిగే నీ నేస్తాలకు నేను ఏమని చెప్పేది * రాజు 

గారి గుజ్జపు డెక్కల చేత _తొక్కబడి చనిపోయావని నేను వాళ్ళకు చెప్పేదా? 
నా _పియతమ కుమారా! నీవు అడి, న్నిదించి, భుజించిన చోట్టను చూసి నేనెలా 

భరించేది ? పీతి పాతుడా ! నీవు నన్నెలా వదిలి వెళ్లగలిగావు? నీవు ఆటలనుంచి తిరిగి 
రాగానే నా పమిట చెంగుతో నీ కాళ్ళ దుమ్మంతా దులపలేదా ? నేను నీకు నీళ్ల పోయలేదా ? 
ఆన్నం పెట్టలేదా ? చూడముచ్చటగా నీకు బట్టలు వెయ్యలేదా ? నీ చిన్నారి కోర్కెలను తీర్చ 
టానికి నేనెంత ఆతురత పడేదాన్ని ! నీకు కోపం వచ్చిందా ? మీ అమ్మను-నన్ను -విచారపడ 

వద్దని కన్నీళ్ల తుడుచుకోమని అనకుండా ఊరుకున్నావెం ? ఇప్పుడు నీవు చనిపోయాక 

నీ సుందర రూపాన్నిచూసి మురిసిపోయే యీ నా కళ్ళు పగిలిన అద్దాలే ! నీతో ముచ్చట 
లాడిన ఈ నాలుక తెంచి పారేస్తే ఎండిపోయిన తీగలాంటిది. నిన్ను (పేమతో ఎత్తుకున్న 
యూ నా చేతులు సిర్దాష్షిణ్యంగా నరికివేసిన కొమ్మలాంటివి. నీకోసం పాటలు పాడిన యీ 

పెదవులు కమిలిపోయాయి. నా నాయనా ! ఇక నేను ఎవరికోసం ఎదురుచూసేది ? నాదుఃఖ 
హేతువును ఎవరితో మొర పెట్టుకునేది ? ఈ మానవ మాలో చెప్పుకున్నంత మా|తాన 
నాదుఃఖం తీరుతుందా ? భగవంతుడే తన కృపను ఇట్టా ఉపసంహరిస్తే ఇక నిన్ను నాకు 

దక్కి-అచే వాశళ్లైవరు గ 

ముద్దన 

మనోరమ 

రామాశ్వమేథం నుండి 

(పకృతి తన మాయచేత ఆరణ్యాలను జనపదాలను సమ్మోహితంచేసింది. వాన 

కురిసిన ఒకనాటి సాయం[తం కవులకు గర్వకారణమైవ ముద్దన రాజాషానం నుంచి ఇంటికి 

వస్తూ, రాచజాటలోంచి తన ఇంటి నందు తిరిగాడు, తన భర్వరావటం చూసిన మనోరమ 

అతడికి స్వాగతంచెప్పి కాళ్లు కడుక్కో_టానికి నీళ్ళిచ్చింది, చేయిపట్టుకొని మధ్యగదిలోకి తీసు 

కెళ్ళి కూర్చోబెట్టి మధురమైన పళ్ళు, మీగడ పాలు ఇచ్చి సంతోషపరిచింది. అతడి ఆకలి, అల 

సట తీరాయి. వక్కాకులు అందిస్తూ మనోరమ ముద్దనతో సల్హాపాలాడింది. 

మనోరమ: (ప్రభూ। ఈ రోజుల్లో (పొద్దుపోవటంలేదు. విసుగు పుడుతోంది. ధారాపాతంగా 

అహర్నిళలూ కురిసే యీ వానవల్ట జీవితం చాలా మందకొడిగా సాగుతోంది. 
మీరు నాకొక మంచి కథ చెబితే బాగుండును. 

ముద్దన : (పేయసీ ః నీ కంత మనఘైతే నేను చెప్పకుండా ఉంటానా ? నీకు ఏకథ యిష్టం: 
భోజప్రబతధం - విక మవిజయం- మహావీరచరితం - వీటిలో నీకు ఏది 

బాగుంటుంది ? 

మనోరమ: ఛ। ఛ ; నాకు అవేవీ వద్దు. ఇహలోకంలోగాని, పరలోకంలోగాని మార్గదర్శ 
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ముదన : 

మనోరమ; 

ముద్దన 

మనోరమ: 

ముద్దన : 

మనోరమ: 

ముదన 

ముదన : 
టి 

మనోరమ; 

ముదన : 
యి 

మనోరమ; 

ముదన : 
(a 

మనోరమ: 

ముదన ; 
a) 

మనోరమ: 

ముదన : 
ద్ 

మనోరమ: 

ముదన : 
టె 

మనోరమ: 

ముదన 
ఎ 

మనోరమ: 

* ఎంత చిలిపిదానివి ।; 

కన్నడము 

కమై ఆసక్తిదాయకమైన కథ చెప్పండి, 
సరే; నీకు ఏ రసం ఇష్టం ? కృంగారమా + వీరమా? లేక హాస్యమా ? 

భాగు బాగు! (పత్యేకం ఒక రసం ఎందుకు ? నా హృదయం నవర సేచ్చళో 

ఉంది, 

[నవ పదంలో శేష ఉంది. (కొత, తొమ్మిది అనే అరాల్లో! | 
(6 

; సరే: అయితే - అలాంటి కథ ఏదో చెప్పు, 

రామాయణంతోది ఏకథ అయినా సరే. 

అయితే సీతాస్వయంవర కథ చెబుతాను 

నేనది ఇదివరకే విన్నాగా | 

ద్రన : అయితే సీతాపహరణ ఘట్టం సీకు ఇష్టమేనా ? 

మనోరమ! వదు వదు ఆది నాకు వదు, 
ణు డు చా 

బాగుంది వరస ; ఈ లెక్క_నయితే నేను నీకు ఏకథ చెప్పాలో అర్థం కొవటం 

లేదు. 

ఎందుకంత నిట్టూర్పు ! రకరకాల రామాయణాలు ఉన్నాయి. అందులో మీకు 
నచ్చింది ఏదై నాసరే, 

సీక్రు నచ్చిందేదో నువ్వే చెప్పరాదూ | 

సరే! శ్రీరాముడు అశ్వ మేధయాగం చేశాడుగదా! ఆ కథ నాకు చెప్పండి. 
అలాగా : నీకు శేష రామాయణం వినాలని ఉన్నదన్న మాట: 
ఆ(! ఆదే శాకు కావాలి. దాన్ని ఎవరెవరికి చెప్పారో నాకు చెప్పండి. 
శేషుడు వాత్స్యాయనుడితో చెప్పాడు, నేను నీకు ఆ కథ చెప్తాను, కాని అది 
చాలా పెద్దది గనుక చాలా రోజులు పట్టవద్చు ! 

కానీయండి. రోజూ కాసకాన చెప్పండి. 
సీ ఇష్టం, మరి నన్నాకథ పద్యరూపంగా చెప్పమంటావా 7 గద్యంలోనా? నీకు 
ఏది యిష్టం @ 

పద్యాలకో దణ్ణం బాబూ ! వచనం ఎంతో రమణీయంగా ఉంటుంది. వచనంలోనే 
చెప్పండి, 

తథాస్తు, ఆలాంటి కథకు రాజై తే విలువెన రాళ్లతో పొదిగిన ఖడమో లేదా ల 
కా 

గి బంగారపు గొలుసో బహూకరించేవాడు. మరి నువ్వేం బహుమానం ఇసావు 
నాకు ? 

- 
ఆంతకంచె గొప్పగా నేనేం ఇవ్వగల నబ్బా / నన్నునేనే మీకు అర్పించుకుంటాను. 

నీ తలిదం।డులు నినే) నాడో నాకు దా వలం (6 [| నాకు అర్పించారని నీకు తెలి 

అవును. అది నిజమే! నేను వరాథీననే | కానీయండి. ముందు నను కథ విన సీయండి, రాజై నా మీకథ బాగుంటేనేగ 3 దా మిమ్మల్ని సత్కరించేది? మీకథ 
ఆస క్రి దాయకంగా ఉందే బహుమానం సంగతి అప్పుడాలోచిసాను. 
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ముదన ; 
తి వ 

మనోరమ: 

ముదన 
ణు 

మకోరమ: 

ప భుదేవ 

మంచివి గుర్తుంచుకో. కథ విన్నాక బహుమానం ఇవ్వక పోతే మాతం నేను 

నిన్ను వదిలేదిలేడు. 

సరే! మీరు కథను ఎంత ఆస క్రికరంగా చెప్పగలరో చూద్దాం ! 

; అది అలా ఉండనీ! నన్ను మొదలు పెట్టనీ | ఎవడి పాద పంకజాలు దేవదానవ 

బుషి సార్వభౌముల రత్నఖచిత మకుటాంచములచే సృకించబడినవో, అటువంటి 
వాని, +. 

ఓీ! ఆపండి నేను రాముడి కథ వినాలనుకుంటూంటే మీరేదో దేవదానవ 

బుషి సార్యభౌముల్ని గురించి మాట్టాడుకారేమిటి? ఈ ధోరణితో మీ కథ 
ఎంత ఆస కిదాయకంగా ఉంటుందో నేను ఊహించగలను. మరి-మీరేం బహు 

మతి పొందగలరు? 

; బాగా చెప్పావు [సేయసీ! నామాట నమ్ము. పవిత్రమైన నీకేశభారంపై ఒట్టు! 

నేను నీకు నిజంగా రామ కధే చెబుతున్నాను. నేను ప్రారంభించిన ధోరణి 

సంస్కృతంలో ఒక్ మనోహరమైన పద్ధతి. అంతకన్న వేరేం లేదు. 

బలే బాగుంది ! కన్నడంలోని మనోహరరీతులు అర్థంకాని నాకు సంస్కృతంలోని 

మనోహరరీతులు చెబుతున్నారే ? నీశ్లే మింగలేని వాడికి ఊండాప్ట తినిపిస్తా 
నన్నట్లుంది. మీరు చెప్పేది- 

: మరి నన్నెలా చెప్పమంటావు ! 

మీ కథాసారాన్ని సరళమైన కన్నడంలో చెప్పండి. కన్నడభఖాష కస్తూరి లాగా 

పరిమళ శోభితం అని మీకు తెలుసుగా ! 

; బంగారపు గొలుసులో అక్కడక్కడ కూర్చిన అమూల్య రత్నాల్టాగా లేదా నీకు 

ఆర్థమయేలా చెప్పాలంటే నల్హపూ సల్ట్ అక్కడక్కడ కూర్చిన పగడాల్తాగా 

కన్నడ భాషా సౌందర్యాన్ని పెంపొందించటానికి అక్కడక్కడ నన్ను నంస్థృతం 

వాడనీ | 

కివళరణుల వచనాలు 

రాయిలోని నిప్పు రవ్యలా 

గింజలోని చెట్టులా 

ఊమహాతీతుడవృ నీవు గుహేశ్వరా ! 

సీ సాయుజ్యపుటానందం తెలిసిన వారే 

ఆరయగలరు నీ ఉనికిని, 

పాల కడలి నడుమ పాడియావెవరికి కావాలి ? 

కాంచనగిరి పె ధూశిధూసరిత సువర్ణ మె వరికి కొవాలి? 

దేవదేవు పద సన్ని ధిలో సత్యాన్వేషణ మెందుకు ? 

న్సీ కర్పణ చేసుకున్నాక (జీవికి) మోత మెందుకు ? 

16 
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డీ గు హేశ్వరా | కరకలిత మెన సీ లింగంతో 

టీవి బంధ విముకుడౌను గదా |! 

చలితో వణికే పర్వతాన్ని ఎవడు కప్పగలడు ? 

నగ్నంగా ఉన్న భూదేవికి ఎవడు చీక కట్టగలడు ? 

ఓ గుహేశ్వరా ! సీభక్తుడు మాయకు లోనై నపుడు 

మాట మూగపోతుంది ! 

ఆనందలేశంకోనం వాళ్లు దుఃఖ సాగరాన్ని కొని తెచ్చుకుంటారు. 

క్షణికమైన దేహసుఖాల ఆభాసం ఆట్టిడి 

రీ గుహేశ్వరా | బంగారు కుండకై (అమూల్యమైన) ఆశ్మలే అమ్ముకుంటారు 

సీవు ఈ దేహాన్నే గుడిగా చేస్తే 

నిన్నార ధించటానికి నాకింకోగుడితో పనిలేదు- 

నాకు రెండోగుడి లేనేలేదు 

నీవు రాయివెతే నేనూ అదే కావాలి! -. 

దివ్యసాన్ని ధ్యపు టానందాన్ని ఎవడు (మాటల్లో) నిరూపించ సాహసిస్తాడు 7 

అటువంటి దుస్సాహసానికి మాటి సిగ్గుపడుతుంది 
మాటలో నిన్ను దర్శించేవాళ్లు నిన్ను తెలసుకోనేలేరు ! 

C9 రా 

బసవేశ్వర 

కరికంచె అంకుళాన్ని చిన్నదిగా భావించవచ్చా? కూడదు. 

గిరికంటె వృజము చిన్నదని చెప్పగలమా? కూడదు. 

తమస్సుకంటె జ్యోతి చిన్నదని చెప్పవచ్చా? కూడదు 
నిన్నే యోచించే మనస్సు విస్మృతికంటె తక్కువా? కాదు 
ఓ కూడల శంగమదేవా! కాదు! 

సారవంతమైన మానస షేతంలో 
పెరిగే దౌర్బల్యాలనే కలుపు మొక్క ల్ని తొలగించు 

అవి నన్ను తెలుసుకో నియ్యవు- మేలుకో నియ్యవు 

అట్లాచే స్తే ఓ | పభూ! 

నేను కొమ్మలతో రెమ్మలో ఎదుగుతాను 
ఓ కూడల సంగమదేవా! 

గడపలో గడ్డిమొలిచింది ఇంటిలో పల దుమ్ము నిండింది, 

ఇంటిలోపల యజమాని ఉన్నాడో లేడో; 

దేహంలోవల యజమాని ఉన్నాడో లేడో; 

దేహంలోపల అనృతం నిండె, మననులోపల విషయవాంఛలు నిండె- 



వేస వేశ్వర 

ఇంటిలోపల యజమాని లేడేమో! 

కూడల సంగమ దేవ! 

లోకమంతా సరిచెయ్యడానికి ఎందుకు చూసారు? 
మీ దేహాన్ని మీరు మంచి వ్యవస్థలో పెట్టుకోండి, 
మీ మనస్సును మీరు అదుపుళో ఉంచుకోండి. 

పరులకోసం పరితపించేవారిని హర్షించడు 

కూడల సంగమ దేవుడు! 

ఈ లోకం దేవదేవుడి టంకసాల 

ఇక్కడ చెల్రినవారు అక్కడా చెల్లుతారు 

ఇక్కడ అ పయోజకులక్కుడ వెలలేని నాణాలు 

కూడల సంగమదేవా. 

కోధాన్ని |కోధంలో ఎదిరించకు 
కోధం నీదై నా పరులదైనా 

దేపాకోపం దేహానికి ముప్పు 

మనసులోని కోపం విచక్షణకే ముప్పు 

ఇంటిలోని అగ్ని ఇంటినే కాలుస్తుంది 

పొరుగింటిని కాదయ్యా 

కూడల సంగమదేవా।ః 

నా దేహమె వీణాదండంగా 

నా శిర స్సే దాని బుఅగా 
6 

నా నరాలు వీణాతం్యతులుగా 

నా ఆంగుళష్టులే మీటలుగా చేసి 

వీణను నీ హృదయానికి హత్తుకొని 
ఆలపించు ముపై రెండు రాగాలు దానిపై- 

కూడల సంగమదేవాః 

నన్ను స్తుతించేవాశ్సు నాకు బంగారు సంకెలు తగిలిస్తారు 

వాళ్ళ_పశంసలే నన్ను భష్టుణ్ణి చేస్తాయి=నాపాలిట ఐరిసెలౌతాయి 

ఆయ్యోః నేను ఆవేదనతో గిజగిజలాడుతున్నాను. 

...ఇక యే మాతం భరించలేను 
కూడల సంగమడేవా! నీవే నావాడవైలే.., .నాపె సీకుదయ ఉంటే 

నాకూ నన్ను స్తుతించే వాళ్ళకూ మధ్య నిలువుము అడ్డంగా! 

సీ నామామృతమే నానాలుకపై 

సీ దివ్యరూపమే నా నేత్రాల్లో 
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సీ ధ్యానమె నా మనసున 
నీ గానమె నా వీనుల్లో _పతిధ్వనించగా 

నీ పదపంకజ సన్నిధిలో 

ఆలపించనీ నన్ను అవ్య క్తంగా! 

కూడల సంగమ దేవ! 

అర్క మహా దేవి 

కొండమీద ఇల్లు కట్టాక కూరమృగాలంచే జడుపెందుకు? 

సంద పొడ్డున "ఇల్పుకట్టాక నురుగన్నా కెరటమన్నా భయమెందుకు? 

సంతలోన ఇలు కటాక సదని సణిగితే యెటాగు! 
య రు ది లం 

చెన్న మల్లి కారున దేవ 1 వినవయ్య ! 
ఆ ౬ 

పుడమిపై పుట్టాక పూలగుచ్చాలకు రాళ్ల దెబ్బలకు 

తల యొగ్గ వలెనయ్య ! 

మనసులోన కోపానికి తొవీయక 

సమభావనతో సాగవలెనయ్య ! 

విషదంమ్ష్రలు 'పెకలించాక 

సర్పంతో సయ్యాటలాడటం 

దానితోడి సాంగత్యం సుసాధ్య మవుతుంది 

ఆలాగే జీవుడికి దెవాంతో సాంగత్యం కోరదగ్గదే 

కామానికి లోనైన కాయం భూతం పట్టిన తల్లి లాంటిది 

ఈ కాయంతో సతమత మౌతున్న సీ యిష్ట దాసుల్ని నిందించకయ్య 

చెన్న మల్లికార్జున దేవ | 

నిన్నరసిన వారికి నరకమె స్వర్గం 

ఆరయకున్న స్వర్గమె నరకం 
a) 

నీ ఆమోదం పొందని సుఖమే దుఃఖం 

సీ ఆమోదం పొందిన దుఃఖమే పరమసుఖం 

సీ దాస్యమే ఐంధవిమోచనం 

చెన్న మల్లికార్డునదేవ! 

ఆకలి తీరేందుకు నేను దేశమంతా తిరిగి బిచ్చమెత్తుతా 
దాహం తీరేందుకు నేను బావులు చెరువులు ఏరులు కోధిస్తా 
రాతి గడి పేందుకి నేను పాడుబడ్డ గుళ్లోకి వెడతా 

నాలోని జీవుడికి తోడుకోసం నిన్నే నేనర్ధిస్తా 
చెన్న మల్లికార్డునదేవ! 

నిప్పులవర్షం కురవసీ_ 
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నా ఆకలి తీరిండంటా ; 

నా నెత్తిపై కుంభవృష్టి కురవనీ_ ' 

అదే స్నానంగా భావిస్తా ; 

కొండ పిరిగి నెత్రినపడనీ-_ 

అదే పుష్పవృష్టిగా భావిస్తా ; 

నా శిరసే తెగివడనీ= 

సీ కదే నా కానుక అని ఆంటా! 

చెన్న మల్లికార్డున దేవ! 

సి సతీ నాదామని నేను 

తరతరాలుగా నిన్నే _పేమించా 

పవితభస్మం ఆలదుకొని 

వివాహకంకణం ముంజేత దాల్చి 

నేను నీకు ఆర్థాంగిని కాగలనని 

సికోస మే వచ్చేశా. 

చెన్న మల్లికార్జునదేవ! 

ర్త ర్త ల్ ల్ 
శరణుల దృష్టిలో బన వేశ్వరుడు 

బసవరాజదేవర రగడల నుండి 

బసవేశ్వరుడు శరణులతో వేదాంత [పసంగంచేస్తూ, ఎంతో న్నమతతో కూడిన 

ఆధ్యాత్మిక ధోరణిలో ఇలా అన్నాడు 

“నా _పభూ! నన్ను సదా సీ దృష్టిలో ఒక చిన్న కీలుబొమ్మగా నీది నీకు ఇచ్చే 

ధర్మదాతగా నీ కానకలకోసం నీకు సంతోషంతో సేవచేయటానికి నన్ను తయారుచేశావు, 

నా చేష్టలు, స్వభావాల్నిగురించి వారు చెప్పేది విఘాతంగా ఉంది. వాస్తవానికి నిన్నెలా 

అర్చించాలో నాకు తెలియదు. నీ కటాకానికి అర్హ మైన పనులు నేశేమీ చెయ్యలేదు. నిన్ను 

కీరసూ పాడటం తెలియ) ఒక అర్భకుణ్ణి నేను. నాలో ఏ సుగుణాన్నిగానీ దోషాన్ని గానీ 

చూడవద్ద నీ నా లోపాన్ని ఉపేక్షించి, నీ కటాశాన్ని నాప్రై (పసరించమనీ నిన్ను వేడు 

కొంటున్నాను.” 

అని అతడు ముగించగానే ఆ నభ ప్రస్ఫుటంగా తన సమ్మతిని తెల్పింది. శర 

ణులు ఏకకంఠంతో అతన్ని ఇట్లా కీర్తించారు 

“ఓ బసవా! బసవన్నా! బసవన్నా! బసవయ్యా! బసవ[పభూ! బసవరాజా! బసవ 

దేవా! ధార్మికచింతనలో నిన్ను అధిగమించిన వాడెవడూ లేడు. నీకు శివలింగం, గురువూ 

ఒకరే. వారు విడదీ యరానివాళ్ళు. నీవు శరణుణ్ని శివుడి అవతారంగా భావిస్తావు. శివ 

భక్తులకు నీవు స్వాగతం చెప్పి, ఆతిథ్యమిస్తావు. నీ జొదార్యం అవధులు దాటింది. అడిగిన 

వారు, అడగనివారు సమానంగానే నీ వితథ జాన్ని అందుకుంట్టారు, జాగదవస్థ.లో న్వప్నాన 
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స్థలో సుషుప్త్యవస్థలో శరణుణ్ని ఈశ్వరుడుగానే నీవు భావిస్తావు. నీకు (పతినిత్యమూ శివ 

ర్యాతే, శివభక్తులు నీకు ప్రాణసమానులు. పరమశివుడికి నైవేద్యం చెయ్యనిదానిపై నీవు నీ 

పంచే౭దియ జ్ఞానాన్ని పసరించనీయవు. సీవు శవధర్మ వ్యాఖ్యానం, అన్యధర్మ ఖండన 

చేస్తావు. దేవదేవుణ్ణి గూర్చి చెడుగా మాట్లాడితే నీవు సహించవు. జంగమ.లలో నీవు కులాన్ని 

పరిగణించవు. ఈశ్వరుడి కానుకలపై నువ్వు తీర్పుచెప్పవు. సీ దృష్టిలో ఇతర స్రీలంతా 

సీక్సు తల్లులే. పర|దవ్యాలు నీకు విషతుల్యాలు 

పీ మాటలకు (క్రియలకు వైరుధ్యంలేదు. సీవు అన్నమాట తప్పటింగాని, వెనక్కి 

తిరిగిపోవట౦గాని, విడిచి పెట్టడంగాని చెయ్యవు సీ కానుకలను నీవు జ్ఞాపక ముంచుకోవు, 

సీవు చేసినదాన్ని ఆన్యధా చెయ్యవు. ఇతరులతో పరిచయానికి వెనుదీ నువు, నీవు ఆడినమాట 

తప్పటంగాని ఆనలేదనటంగాని మరవటంగాని చెయ్యవు. నీ మనసులో దేన్నీ దాచుకోవు. 
సీవు దురహంకారివికావు. నీ మనస్సు ఆలోచనలో నిండిఉండదు. నీవు మోహాతీతుడవు. అందు 

వల్ల నీలో క్రోధానికి తావులేదు. లోభం నిన్ను చేరటానికి సాహసించదు. మమత సీత్రో 

చోటు చేసుకోలేదు. అవాంకారాలీతుడవు నీవు, అసూయ నీ కవచాన్ని భేదించలేదు, ఓ బసవ 

రాజా!నీ సద్గుణాలను వర్ణించడం మా తరం కాదు. దైనానుగహపా తుడవైన సీవు నిరుప 

మానవుడవు, నీ శక్తి అమూల్యం. ఓ బసవా! ఈశ్యరభ క్రి దీపికతో ఈ నాస్తిక విశ్వంలోకి 

వచ్చావు. నీవు ఆద్భుత కార్యాలు చేశావు అనుచరవర్గాన్ని సంపాదించావు. పీవ ఒక యుగ 

పురుషుడవు. నీవు భక్తికి కొ త వెలుగును [పసాదిళచావు. ” 

ఈ విధమైన శరణుల స్తోత్రాన్ని ఆపటానికి బసవేశ్వరుడు వాళ్ళ కాళ్ళమీద 

పడ్డాడు, వారి ప్రశంసలు కొరడా దెబ్బల్లాగా బాధించగా, ఆతడు భరించలేక పోయాడు. 

అతడి మనస్సు ఈళ్ళరుడి వైపు మళ్ళింది. శివస్తుతి గీతాలను ఆతడు విన్నాడు. ఆ భ క్రి 

ధ్యానాల్లో ఆతడు ఆత్మస్తుతి సంరంభాల్ని విస్మరించాడ.* 

రాఘవాంకుడు 

హరిశ్చందుడు- మాతంగ కన్యలు 

హరిశ్చం|ద కావ్యం నుండి 

విశ్యామితుడి ఆశమానికి వచ్చిన హరిశ్చందుణ్ని తమ గాన మాధుర్యంతో 

అలరించిన చండాల వనితలు “ఓ హరిశ్వం[ద మహారాజా! దాతలలో సాటిలేనివాడా! 

అసమానమైన సీ దాతృత్వ గాధలు మా చెవుల్లో మారుమోగుతున్నాయి. ఓ హరిశ్చందా! 

అతులిత త్యాగమూల్రీ ! మా వినయపూర్వకమైన విజ్ఞప్తిని విను. చూ హృదయాలు 

ఆతురతతో (బద్దలవుతున్నాయి. మమ్మల్ని తిరస్కరిస్తావేమోనని చెప్పనలవికాని భయం 

మమ్మల్ని ఆవహించింది. మాకు వరాల్ని (ప్రసాదించి, మా హృదయంలో చెలరేగుతున్న 

తుపానును నిశ్శబ్దం చెయ్యి. మేము ఆత్మార్పణ చేసుకుంటున్నాం. మమ్మల్ని నీ భార్యలుగా 

స్వీకరించు” అని అన్నారు. 

“భి, భీ, ఈ విశాల విశ్వంలో మహోన్నతమైన సూర్యవంశంతో వంశపారంపర్య 

చీప్తిలోగానీ శార్యంలోగానీ కీ ర్రిలోగానీ తగుదుమని చధువునిచ్చి ధైర్యంగా సరిళూగధగిన 
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వంశం ఒక్కటయినా లేదు కేవలం చరా స్తివంటి మీరు మిమ్మల్ని నాకు భార్యలుగా సమ 

ర్పించుకుంటున్నారు! ఇదంతా కాల వైపరీత్యమో స్థలవై పరీళ్య మో అయిఉండాలి.” అని 

హరిక్చం దుడు ముమ్మర మైన [కో ధావేశంతో అన్నాడు, 

“ఓ మహారాజా ! దేవుడివలెనే, నీతిని పరిగణించు! కులాన్ని కాదు. ఆవు పొదుగు 

అందంగా లేకపోయినా, అందుటోఉండే పాలు దెవానికి పవి తామృతం. తేనిటీగ అందవిహీ 

నంగానే ఉంటుంది" కాని అది సేకరించే తేనె మధురంగా ఉండి, దేవుడికీ (పీతిప్మాత మైంది. 

కస్తూరి పరిమళ మైనదే కాని అది ఎక్కడినుంచి వస్తుందో, చూడటానికి అనహ్యమెన ఆనాభిని 
గూర్చి ఎవడూ ఆలోచించడు. భగవంతుడు మంచివాటినీ అంద మైనవాటినీ వాటి పుట్టుపుర్వోత్త 
రాలతో నిమిత్తం లేకుండానే స్వీకరిసాడు. మేము అందంగానూ యౌవనంలోనూ ఉన్నాం. 
మమ్మల్ని స్వీకరించు మహారాజా |” 

“మాయమాట లెంతమధురం! ఎంతో నిర్మలంగా ఉన్నా, మురుగు నీళ్ళలో 
ఎవడైనా స్నానం చేస్తాడా 7 కుక్కు పొదుగులోని పాలు ఎవడి నా కాంశ్నీ సాడా? శ్మశానంలో 

వికసించిన పుష్పం ఎంత సుందరంగా ఉన్నా, దాన్ని ఎవరైనా పెట్టుకుంటారా? పరిత్య 

జించదగినవారై యౌవన సౌందర్యపు మదోన్మ త్తతతో మీరు పేలుతున్నారు. అయ్యో! 

వీనుల విందు-అనిపించే ఇట్లాంటి మోసపు మాటలో నా చెవులు ఎంత కలషితమైనాయి! 

దేవుడి ముఖం చూసి ఆయినా ఇటువంటి అపవి త మెన ఆలోచనలు వదిలి పెట్టండి.” 

“విడ్డూరం! ఎంత విపరీతం, మా గానం విన్నంత మ్యాతాన నీ చెవులేం కలుషితం 
కాలేదే! మాతో మాట్లాడినంత మా(తాన నీ పెదవులేం మలినం కాలేదే! మా సిగలోని పూల 

సౌరభం నీ ముకుపుటాలు ఆ ఘాణించినంత మా|తాన చెడిపోలేదే! ఆశ్చర్యం!ఒక్క_ స్పర్శాను 

భూతి మాతం అపవి|తమవుతుందా? విపరీతం! ఎంత విపరీతం! పంచేందియాల్లో స్పర్శ 
శక్తి కొక (పత్యేక స్థానం ఊందా ! 

“ఎంత సిగ్గులేని వితండవాదం! చెవులు విర్నాయి-కాని ఎంతో దూరంనుంచి! 

కళ్ళుచూశాయి- కాని దుకంనుంచే- పెదవులు పలికినా ముక్కు వాసనచూసినా దూగం 

నుంచేగా! కణకణలాడే నిప్పుకణికలను చూసాం.వాటి శబ్దంవింటాం-కాని వాటిని తాకంగదా!- 

చేతులు కాల్చుకోవాలనుకుంటే తప్ప!-పొండి! పొండి మీ కపటపు మాటలూ మీరూ!” 

“కాపవళాత్తు తక్కువ కులంలో పుట్టబమే-మా పాప |పత్షాళన కోసమేగా నిన్ను 
మేమింతగా అర్జిస్తోంది! ” అని వాళ్ళన్నారు. 

“మీ పాప (పతాళనకోసం నేను పాపం చేస్తానా?” అని రాజు అడిగాడు, “పావన 

మైన గంగానది అపవితుల్ని పవిత్రం చేసినంత మాత్రాన తా నపవితమౌతుందా!” అని 

వాళ్ళు రాజును ఎదురు ప్రశ్నించారు. “ఆర్థంలేని వితర్కం! కడివెడు పాలను చెడగొట్టటానికి 

నిమ్మరసం బొట్టు ఒక్కటి చాలదా?” అని వాళ్ళకు సమాధానం చెప్పాడు రాజు. 

“ఓ సార్వభౌమా, మాటకు మాట బదులుచెప్పగల చాతుర్యం మాకు లేదు.అనంత: 

మైన నీ యశస్సు, నీ సుందర విిగహం, నీ స్తుగుణసంపధ, సీ పావీణ్యం, నీ యొవనం- 
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వీటన్ని టివల వ్యామోహితులమె నీకు మమ్మల్ని సమర్సించుకున్నాం. శరణార్గుల్ని తోసి 
రా బ్ర శూ గ్ర a ఎ థి న్న 

పుచ్చటం ధర్మం కాదని సీవు అనుకుంటే. మమ్మల్ని సీ కరించమని సిన్ను వేడుకొంటున్నాం. 

మేము నీ తిరస్కారానికి ఒప్పుకోం- అది మాతం ఖాయం.” అన్నారు ఆ కోమలులు, 

కుమార వ్యాసుడు 
ఉతర కుమారుడి పరాభవం 

భారతం నుండి 

సమీపిస్తున్న కౌరవసేనను, చూచి ఉత్తరకుమారుడు భయంతో నిశ్చేష్టుడెనాడు. 

అతడి దేహం వణికింది. ఒళ్ళు గగుర్పొడిచింది. పెదవులు, నాలుక తడి ఆరిపోయాయి. బరు 

వెక్కిన హృదయంతో ఆతడు ఆ దృశ్యాన్ని చూడలేక తన ముఖాన్ని రెండు చేతులతోను 

క ప్పకున్నాడు. 

“సాఠథీ ! విను రథాన్ని ఇంకాముందుకు నడుపుతావెందుకు? దేవతలను కూడా 

కలవరపరిచే ఆ సేనావాహిని ఎదురుగా ఉన్నా నీకు కనపడటంలేదా? ఆ భయానక 

దృశ్యాన్ని నా కళ్లు భరించళేవు. నీకు మతిపోయిందా? రథాన్ని వెనక్కి తిప్పు. త్వరగా కానీ! 

అని ఉత్తరకుమారుడు అర్జునుడితో అన్నాడు. 

ఆ మాటలను లక్ష్య పెట్టకుండానే అర్జునుడు గుజ్జాన్ని ఆదిలించాడు. వణుకుతూ 

ఉన్న ఉత్తరుడి చేతల్లోంచి విల్రమ్ములు జారిపడ్డాయి. “నేను చెప్పేది వినబడటంలేదా?నువ్విట్లా 

_పవరించటానికి నేను సీకేమమునా శతువునా? మేము నీ యజమానులం కామా? మేము 

చేసిన మేలు మరచిపోయి నీవు (దోపాగా మారావా?ో అని ఉత్తరుడు అన్నాడు. . 

ఈ మాటలకు అర్జునుడు నవ్వి గుళ్టాణను ఇంకా ముందుకు తోలాడు. “ఈ సారథి 

నన్ను చంపేశాడు." అని ఉత్తరుడు అరిచాడు. నేనింక ముందుకు పోనని తనలోతాను ఆను 

కొని రథంమీదనుంచి (కిందకు దూకి జుట్టు చిందరవందరకాగా [పాణంమీది తీపితో ఆతడు 

పరుగెత్తాడు. 

“సిగ్గుచేటు” అని పారుడు అరుస్తూనే, సిగ్గులేకుండా పారిపోతున్న ఉత్తరజ్దే 

వేగంతో వెన్నంటాడు. అప్పుడు భూమి కంపించింది. ఆదిశేషుడు చలించాడు. అర్జునుడు 

వెంటాడుతూ ఉన్న ఆ దృశ్యాన్ని చూచిన కౌరవసేన కడుపుబ్బ నవ్వింది, 

“పలాయనం చిత్తగినూ ఉన్న ఆ వీరుళ్లి చూడండి. కాని ఆతన్ని వెన్నంటుతూ 

ఉన్న రథసారధి గుండె నిబ్బరం ఉన్న వాడులాగా “కనిపిస్తున్నాడు. అతడెవరె నదీ భగవం 

తుడికే తెలియాలి-కాని ఆతని రూపం, ధోరణి ఫల్లుణుని జపికి తెస్తున్నాయి. " అని సేనలో 

గుసగుసలు బయలుదేరాయి. 

“ఆగు! లేకపోతే సీతల ఎగిరేట్టు చేసాను. ” అని అర్జునుడు గర్జించాడు. 

ఉత్తరుడు అతని మాటలు పట్టించుకోలేదు. అకడు అర్జునుణ్ణి చూడటానికి ఒకసారి వెనక్కి 

తిరగి, తన్ను వెంటాడుతున్నది సారధేనా లేక మృత్యువా-అని ఆళ్ళర్యపోతూ ఇంకా వేగంగా 

పరుగెత్తాడు, 
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ఉత్సరుణ్ణీ అధిగమించిన ఆర్జునుడు ఆతని చేయిపట్టుకొని,” ఎంత అవమానం! 
ఒక త్ష్యతియుడు యుద్ధంనుంచి పారిపోవటమా! అమాయక స్రీ ల ఎదుట నీ (పతాపాన్ని గూర్చి 
ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడావు. మరి ఇప్పుడు నీవు విరాటవంళ గౌరవాన్ని మంటగల్పుతూ 
కుందేలులాగా పరుగెత్తుతున్నా వు ఆన్నాడు. 

ఉత్తరుడు పంగ్లిగిలించి తలవంచుకొని తన మేలు కోరుకుంటూ జాలికలిగేటుగా 
అతడు “ఓ సారథీ! నన్నుపోనీ! నేను నీ బిడ్డననుకో. ఈ ఉదిక సేనావాహినికి ఎదురునిలిస్తే 
నాప్రాణాలపె జ శ వదులుకున్న ట్రై. నేను చావాలనుకున్నట్టయితే- సీవే నాతల నరికే స్తే బాగు 
డును,“ అని అన్నాడు, 

తనలోతాను నవ్వుకుంటూ అర్జునుడు ఇలా గర్జించాడు. “పిరికివాశా! రాజ మంది 
రంలో ఆందాలపడచుల ఎదుట అంతులేని (పగల్ఫ్భాలు పలికావే! ఇప్పుడు నీకు ఏమయిం 
దని-కౌరవ'సెన్యాన్ని చూడగానే నక్మ-లాగా పరుగెత్తటం మొదలెట్టావు. సీ ఇగిలింతలు 

ఆ పెయ్యి! నేను నిన్ను పోనివ్వను. నీవు కౌరవసేనతో యుద్ధంచేసి తీరాల్సిందే!“ 

ఆతడు ఇంకా ఇలా అన్నాడు. “వీరుడు యుద్ధంనుంచి వెనక్కివే సే (పతి ఆడుగు 

వలా నరకానికి చేరువవుతున్నా డనీ, ముందుకువే సే పతి ఆడుగువల్లా ఆశ్వమేధయాగథలాన్ని 
పొందుతాడనీ నీకు తెలియదా ? యుద్ధంలో చనిపోయిన (ప్రతి యోధుడికీ స్వర్గంలో దేవతలు 
స్వాగతమిసారు. దేవేం్యదుడే స్వయంగా వాడి వీరత్వాన్ని గానంచేసాడు.” 

“నేను యుద్ధంనుంచి పారిపోవటంవల్ల పాపం సంకమిస్తే భూసురులవల్రి ఆ పాప 
పశాశళన చేయించుకుంటాను. ఆశళ్యమేథయాగ ఫలమంటావా-నే నీ భువిపై ఆ యజ్ఞంచేసి 

సంపాదించగలను. నాకు స్వర్ణోక సుందరులతో పనిలేదు. మా రాజమందిరంలో ఉన్న అంద 

మైన యువతులే చాలు. నాచిన్న రాజ్యానికి నేనే ఇం|దుజ్జిగా భావిస్తాను. నన్నుపోనీ! అని ఉత్త 

రుడు _పాధేయపడ్డాడు. 

ఆకతఈ ఇంకా ఇట్లా అన్నాడు, “ఓ సారధీ! విళు-నన్ను పోనీ నీకు అన్నిరకాలైన 

బహుమతులను, ఆమూల్యమైన ఆభరణాలను ఏనుగులను ఆశదమైన యువతుల్ని ఇచ్చి 

సత్క-రిస్తాను. అయ్యో: మాతండి సహాయ సహకారులకు కృతఘ్నుడవె ఇదేనా నువ్వు 

చూపించే (వతిఫలం! నీ గుండె రాయిగా మారినట్టుంది. 

పురందరదాసు 

హరిదానుల కీ ర్తనలు 

ధర్మమే జయమనే దివ్యమం తాన్ని తెలియండి 

ఆ మంతమర్మాన్ని అరసి ఆచరించండి. 

విషమిచ్చేజాడికే అమృత మందించాలి 

ఈర్ష్యపడేవాజ్జే పోషించాలి 

తియ్యటి మాటల్లో మీ ఇల్లు ఆగక మించినవాడికి 
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మేలుజరగాలసని దేవుణ్ణి మొక్కాలి 

నీమీద కత్తి నెత్తినవాడి పేరే నీ బిడ్డకు పెట్టాలి 

ఈ స డించేవాణ్ణి గురించి పశళంసాపూర్యకంగా మాట్లాడాలి 

చంపదలచినవాడితో స్నేహం చెయ్యాలి 

పరోక్షంగా నిన్ను నిందించే వాళ్లే అభినందించాలి 

నిన్ను బంధించడానికి చూ సేవాడికే విమోచనం కలిగించాలి 

చంపదలచినవాళ్లే (పస్తు కిం చాలి 

ద్వేషించేవాణ్లే కీరి ంచాలి 

పురందర విఠల దేవుడి అఖండ మహిమ తెలుసుకోవాలి 

వినమతతో కీరి ంచాలి, 

* నే * 

కనకదాను 

దుర్బలమైన ఓ మనసా! చిరచిరలాడకు 
సకలజీనులను సాకి రక్షించువాడు దైవమే_సంశయం వలదు 

కొ ౦డశిఖరంకై పుట్టిన చెట్టుకు 

కట్టకట్టి నీరు పోసిందెవరు ? 

పుట్టించిన స్వామియే జీవి బరువు మోస్తాడు 
ఆతడే మన క్షేమాన్ని అవళ్య్ళం చూసాడు 

దానికోసం లవలేశమూ సందేహపడకు. 

నెమలికి రంగులు వేసిందెవరు? 

పగడపుతీగెను ఎరుపు చేసిందెవరు? 

చిలుకకు పచ్చని వర్ణం పూసిందెవరు ? 

నారుపోసినవాడు నీరు పోయకమానునా।: 

రాతిలో పుట్టిన చిరుకప్పకు 

అందులో ఆహారం సమకూర్చిందెవరు ? 

'కాగినెలో ఆదికేశవుకు సర్వశక్తి మయుడు 

సకలజీవుల సాకునతడు సందేవాపడకు. 

x * x 

జగన్నాథ చాను 

తెలుసుకుంటే తేలికే ఈశునారాధన 

తెలియకున్న వాడెపో అదృష్టహీనుడీలోకంలో, 

విశ్వమే మంట్రపంగా ఇతో 



హరిదానుల కీర్తనలు 

పృథివియే మూలపీఠంగా 

సూర్యచం_యులే జ్యోతులుగా 

వృక్షాలే చామరములుగా 

ఆంబరమే ఛతంగా 

దినమే అష్టదళపద్మంగా 

వర్షజలమే స్నానజలంగా 

శీతిజమే వసనంగా 

సుగంధమలయపవనమే పరిమళంగా 

ఆగ్నియే ధూ పంగా 

నవధ్యానాలే నై వేద్యంగా 

విద్యుల్లతయే కర్పూరహారతిగా 

లెక్కలేని చుక్కలే శతసవా సదీపాలుగా 

ఆయనాలే పవ్మ్శిత ఘడియలుగా 

పుష్పఫలశోభితలౌ తరులతామధ్యంలో 

తనకారిన ఆదిలక్ష్మీ సతిగా' 

తన హృదయపీఠం పె ఆలరారగా 

ఆందుకొనును ఆర్బనలను 

ఆనవరతం ఆ ఆదివిష్ణు వు. 

తమ సర్వస్వం అర్పించిన రాజులకు 

సపసముద ఘోషణలే 

ఆకాశపు గర్జనలే 

దుందుభి మోతలు 

రవిచందుల పరివేషాలే ముకుర సేవలు 

లయబద్ధమైన దివానిశల ఆగమనమే నాట్యసేవ | 

వేదాల్ నాలుగు తల్పాధారంగా 

వత్సరాతే కట్టిన _తాడులుగా 

మాసాలే కుచ్చులుగా 

ఆంబరమే తల్పపు పందిరిగా 

అయనాలే శయనాస్తరణాలుగ 

షడృతువులె వాలీసులుగా 

అమరినవయ్యా ! ఆదిదేవ నీకు । 

పగశ్రే తమలపాకులుగా 

కరణాలే వక్క-లుగా 

_ యోగాలే సున్నంగా 
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రాాతులే కౌళుకంగా 

భోగవతియే పుక్కి లిజలముగా 

ఆంబుధులే అనంతరూపుడైన 

ఆదిదేవు పదాంబుజ పతాళనోదకంగా 

ఈ మహావిశ్వంలో అంతర్యాప్తు డైన 

జగవ్నాథవిఠలుడు 

(తిక ర జశుద్ధిగ త న్నారాధించినవారికి 

దుఃఖాలన్నీ దూరతచేస్తూ 

సకల సుఖాలూ కలిగిస్తాడు, 

రత్నాకరవర్లి 

ఆదర్శ పభువు 

భరతేశ వెభవం నుండి 

ఆదర్శ పభువుకు ఆత్మవ్యవహారాలవల్లనే రాజ్యవ్యవహారాలూ ' ముఖ్యమైనవి. అతడు 

ధర్మబద్దుడె ఉండాలి పాపఠచిక విషయాలను అనుసరిస్తూనే వాటిల్లో సక్తుడు కాకూడదు. 

లయబద్ధంగా నాట్యంచేస్తూనే శిరసుమీద కలశం కదలకుండా చూచుకొనే నర్శకిలాగా 

నృపుడు పాలనావ్యవస్థను పరిశీలిస్తూనే ధార్మికవిలువలు కాపాడాలి. 

ఆకాశంలో ఎగిరే గాలిపటానికి ఆధారం భూమి మీద నిపుణుడి చేతుల్లో ఉన్నటు 

గానే భౌతికంగా సుఖం అనుభవిస్తూనే పభువు ధర్మబద్ధుడె ధరపై మెలగాలి. ఇది కల్లగానీ 
కపటంగానీ కాదు. 

ఖ్ న * ఖ్ జ్ 

బాహుబలికి భరతుడి నలహాో 

“నీది నేను గాని నాది నువ్వుగాని ఏమీ తీసుకోలేదు. మన తండి కోరినట్టుగా 

నేను రాజును నీవు యువరాజువు ఆయినాము. 

నీకు నేను గాని నాకు నీవుగాని శ(తువులం కాము. ఆసంగతి నీకు తెలుసు, 

జినుడి కొడుకులు శృతువుల్లా [పవ ర్తించడం రాజ దోవోనికి _పబల నిదర్శనం. 

కత్తిని కత్తితోనే పతిఘటించటానికి భయపడి నేనిలా అనటం లేదు. నేనూ 

రణదుందుభులు భయానకంగా |మోగించగలను కాని నేను తొందరపడ కూడదు. 

కయ్యానికి కాలు దువ్వేవాడు నా బంధువు కాక పోయినట్టయితే నేనూ కత్తితో తదన 

రంగానికి ఉత్సాహంగా దూకేవాచ్చే. కాని యుద్ధ నీతి కే (కొత్త అయిన _ సోదరుల సంభ 

ర్షణను లోకం గర్హిస్తుంది. 

నేను మొదట పుట్టిన కారణాన విజయపథంలో ఆగగామిని అయినాను, సీవే 

తొలుత జన్మించి ఉంటే నేను నీకు తల ఒగ్గకుండా ఉంటానా ? 

త్రమ్ముడు అన్న దగ్గరకు పోవటం లోకాచారం. మన తండ్రి నిర్ణయంలో. ఎలాంటి 
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అపోహకూ ఆస్కారం లేదు. 

మనం ఈ భూమిపై జెతయాతలు సాగించి, నృపులను లోబకచుకొన్నాం, 

ఇప్పుడు మనలో మనం అసహజమైన కయ్యానికి సన్నద్ధులమైతే లోకం జుగుష్సతో మనల్ని 

చూచి పరిహసించదూ !. 

నన్ను నీవుగాని, నిన్ను నేనుగాని జయించటం నీకుగాని, నాకుగాని గర్వకారణ 

మవుతుందా? స్వర్గ మర్త్య పాతాళ లోకాలు మనల్ని ఈసడించుకోవా? ఆ విషయం 

ఆలోచించు. జయ కాంక్షతో కూడిన నీ చూపుల్లో “నిషా” ఎక్కినట్టయితే, నేను పామర 

జనస్థాయికి దిగజారడం కన్న నీకే విజయాన్ని కట్టబెజతాను.” - అని భరతుడు బాహు 

బలితో అన్నాడు. 

ఆప్పుడు రాజానుచదులు, స్నేహితులు, సభాసదులు - “అయ్యో ; రాజు ఓటమినే 

అంగీకరించాడు గదా!” అని అరిచారు. 

వెంటనే మందహాసంతో రాజు ఇలా ఆన్నాడు - “మన్మథుడికి వశులు కాని 

దెవరు ? స్త్రీల సౌందర్య సౌకుమార్యాలకు మనంలోను కామా? మీరెందుకు ఆందోళన 

చెందుతారు?” 

తిరిగి సోదరుడితో ఇలా అన్నాడ్డడ భరతుడు :- 

“ఈ రాచరికపు వెభవమంతా ఏ అహంకారమూ లేకుండా నేను భగవత్పసా 

దంగా భావిస్తాను. నేను దురాశాపరుణి కాను, సీవు నామాట కాదనక పోతే, నా రాచరికాన్ని 

నువ్వే చేపట్టు, 

“నేను సీ ఆ(గజుణ్లి, నువ్వు నా తమ్ముడివిగా నాకు పియతముడవు. 

నా [వియమైన సోదరా! అంగీకరించు: నీవు సింహాసనంపే ఉండగా చూడ 

టానికి నా నే శాలు కుతూహల పడుతున్నాయి”. 

గరుడ మంతం పఠిస్తే తాచుపాము విషం ఎట్టా దిగిపోతుందో, అట్టాగే భరతుడి 

మధుర వచవాలతో కోపో దిక్తుడ ఎత్తిన బాహుబలిచెయ్యి [కిందకు జారిపోయింది. అతడి 

హృదయంలో చెలరేగిన తుపాను చల్చారింది. 

సర్వజ సూకులు 
ఇ నో 

సఠ్యం తెలిసిన సర్వజ్లాడు అవాంభావంచేత జ్లానెగా పరిణమించాడా + ఇక్కడ 

కొంతా, ఆక్కడ కొంతా జ్ఞాన సమీకరణం గావించి ఒక మహాజ్ఞాన పర్వతంగా విలసిల్లాడు. 

క్టానసారాన్ని ఆందించేటప్పుడు 

జాన బోధకుడెవరై తేనేం 

జ్ఞానమార్గాన్ని చూవించే దెవరై తేనేం? 

జేవుడీ అనుగహం ఉంటే 

పనికిరాని [తాడు కామ్యాలుతీర్చే కల్పులత ఆవుతుంది. 

ఫిథుకుడే స్వర్గాధిపతి అవుతాడు . 
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గడ్జీపర కే మేరుపర్వతం అవుతుంది. 

వేళ్ల జపమాలను (త్రిపృతున్నా 

పెదవులు మంతం జపీస్తున్నా 

మనసెక్క_డో మసలుతూ ఉంచే 

ఆది పాడుపడిన [గామంలో తిరిగే కుక్కతో సమానమవుతుంది. 

దేవుడొక్కడే, ఇద్దరు లేరు 

సర్వాంతర్యామి ఒక్కడే 

ఈ జగత్కారకుడై న విశ్వాథినేత ఒక్కడే. 

రాతిపై రాతినమర్చి గుడి కస్రేవాళ్లూ 

ఆందులో ఒక శిలను ప్రతిష్టించి దాన్నె దేవుడనేవాళ్తూ 

ఆంతా నిస్సందేహంగా శిలాసదృజలే. 

మనస్సు పరధ్యానంతో ఉండగా 

గుడిచుట్టా [ప్రదక్షణం చెయ్యటం 

నూనెగానుగ చుట్టూ గానుగెస్టు తిరగటం లాంటిదే, 

నీవు దానంచేసేదే నిజంగా నీది 

సీవు నిల్వచేసిఅది ఇంకొకరిది 

సీవు ధర్మం చేసిందేమీ వ్యర్థంకాదు 

బాటసారి చద్దిమూట లా 

ఆనంతరకాలంలో అది నీకు ఉపకరిస్తుంది. 

మనమంతా నడుస్తున్నది ఒకే భూమిమీడ 

తాగుతున్నది ఒకే నీరు, మండించేది ఒకే నిప్పు 
మరి కులమనీ వర్ణమనీ విభేదాల హద్దులు కల్పించుకోవడమెందుకు? 

వెలి వేయబడినవాడి దీపం తక్కువకాంతి నిస్తుందా? 

కులమనీ కులబహిష్క_రణ అనీ ఏమీ లేనేతేదు 

ఓకే కులం ఉంది- అది భగవద్భక్తుల కులం." 

అసత్యవాది నుదుట చేతులు జోడించి దేవుజ్లీ పార్థించినపుడల్లా 

వాడు దేవుడికి నమస్కరించినంత కాలం 

కల్రలాడుతున్న ఫ్రై నీవు భావించవచ్చు. 

నీజంచెవీతే లోకమంతా నీమీద విరుచుకపడుతుంది. 

కాని నీవు తియ్యటి అబద్ధాలాడితే 

నిన్ను ఆకాశానికి ఎత్తేస్తుంది. 

| జానపద గేయాలు 

ఓదేవా! నీ నావవీజాన్ని నే నెచ్చట నాటేది? 



పౌనపద గేయాలు 
ఇకక 

నా జివ్వాపైతప్ప ఇంకెచ్చట నాజేది! 
శివనామం స్మరిస్తే పిడుగుకూడ మీదవడదు 
కొండకూడ తొలగిపోతుంది; ఆ నామజపం మూనవడ్తు 

ది 

ఎంతీయగలడు నరుడు నీకు 

ఎంత్తిస్తే తృప్తి నీ మనసునకు 
పరాత్పరుడే అన్నుగహిసేే 
ఇల్లంతా నిండుతుంది-సీ మనసంతా పొర్లుతుంది. 

ఆ దేవదేవుడు పూవులో దాగాడు-మాలలో న్నిదించాడు 
మొగ్గలో కళ్టు తెరిచాడు 

పరాత్పరుడికోనం అన్వేషించే కళ్లకు నిద దూరమవుతుంది. 

* * ణ్ 

కుమారెకు వీడో_లిసూ తం(డి తన కనీీటి కో ప 

నిటూర్చి “ఇంకొక జన్మలో జను కుమా ను పొంద టప. ఆరగ: ట్ ఆమా 1 యె" 

నాకు పాలిచ్చిపెంచిన ఇంటికేమాన్ని నేనెలా కోరాలి?-ఈ విధంగా నదిఒడున 
ఉన్న రెల్లుపొద లా వృద్ధిచెందుగాక ! న 

ఇక్కడికి కాశీనగరం చాలాదూరం 

కాని నాపాలిట కాశీ అయిన నాకన్నతల్లి నివాసం 

గంట (పయాణంలోనే చేరుకుంటాను. 

* x 

వాడెందుకంత బిగ్గరగా ఏడుస్తున్నాడని వాళ్లు నన్నడిగారు. 

పొదుగుపాలలోతి మీగడకోసం వాడేడుస్తున్నా డు. 

నన్నంటి పెట్టుకొని వదలటంలేదు. 

ఏడుస్తున్న ఆ పాప కేసిచూడు- 

పగడాల్హా ఎట్జటి పెదవులు 

వెపాకుల్హాంటి కనుబొమలు! 

వాడీ కనులకాంతి పరమశివుడి |త్రిగూల కాంతిలా ఉంది. 

పసిషాప ఉన్న ఇంట్లో వింజామర అవసరంలేదు 

ఆవీడ్డ ఆడే చోటంతా మృదుపవనం వీస్తూ ఉంటుంది, 

* * * 

* 

మరొకరికి చాకిరీచే సే ఎద్దులాగా 

పెంటకుప్ప చె పొరవేసిన అరటి ఆకులాగా 

శిశువులేని జీవితం దుర్భరం 

గొ తాలి పాంగణంలో మేడిచెటు కొమ్మపై 

ముద్దుపల్కులు పర్కే చిల్మలు చేరి 
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క గొడాలిని చూచి జాలీపడండి 

ఆమె నిరల్గక ౦గా ఇతరులకు ఊడిగంచేస్తోంది.” 

.అని ఆఠటూ ఉంటాయి. 

ఖ్ * x 

వీ.ఎమ్- శ్రీకంఠయ్య 

కన్నడ మాత 

చనుబాలు త్రాగే పసిపాపగా, 

చేతులు కాళ్లతో (పాకులాడే వయసులో, 

పెద్దయాక స్నేహితులతో మాట్లాడుతూ 
(పేమరహస్యాన్ని అవగతం చేసుకోడానికి 

వినియోగించిన ఆ భాష ఏది, 

ఏ భాషలో మనం కమ్మని పాటను, కథను విన్నామో 

దేశముయొక్క [పజలయొక్క_ ఘనతను ఏ భాషలో కనుకొన్నామో 

మనకు గర్వకారణమైన కవులను ఏ భాషలో గుర్తించామో 

ఆ భాష ఏది? 

మనభాష కన్నడం 

మన సొంతతోటలోని మధురఫలం 

దీని తరవాతే ఇంకోభాష మనల్ని వలచింది. 

దీని తరవాతే ఇంకో మధురాతి మధురఫలం మనల్ని రజింపచేసింది. 

పడమటి నం|దపురాణి (ఇంగ్లీషు) 

నా జీవిత పాణవాయువుగా, నా కంటికి మధురఫలంగా 

నన్ను సంతోష పెట్టింది-నన్ను పరవశింపజేసిందిం 

ఆనందంకోనం నాచేత నృత్యం చేయించింది 

ఇప్పుడొకదాని తర్వాత ఒకటి 

నాలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. 

ఆ పరవళశత్వంలో 

నేను రెంటినీ _పేమించాను 

ఒకదాన్ని ఇంకోదాని ఆభరణాలతో చూడాలని అభిలషించాను 

ఒకదాని నగిషీదుస్తుల్లో మరొకదాన్ని చూస్తూ 

ఉలాసంకోసం పాడాలనుకున్నా, 

తలిసినవారికిది ఆశ్చర్యమౌతుందా? 

ఆజ్ఞానుల్లో జ్ఞానజ్యోతిని చూచినపుడు 

నేను ఆనందంతో పరవశించాను 



మవహోద్దృతమైన దక్షిణ మారుతం 257 

నా చిన్నిప్కాతను నేను స్వీకరించానని 

నాకు సంతృప్పి కల్గింది. 

పంజె మంగేశరావు 

మవోద్ధృత మైన వకీణమారుతం 

అహో! మైశ్సదూరాన్నుంచి సీవు దాన్ని వినగలవు 

జధోలోకపుహెము బుసయేనా అది? 

ఆక లిదయ్యపు నిటూర్చా అవె-లేక 

కాలుని కొత్త దున్నపోతు ఆరుపా అది? 

నురుగులు (కక్కుతూ కెరటాలు 

ఒడ్డును తాకి స్వర్షత లందాకా గర్జిస్తూ 

సమ్ముద మంతా ఆటుపోట్లతో 

అల్లక ల్లోలమయ్యేట్లు విజృంధించిండాగాలి. 
లా కక, C3 

అది వసోంది. కాని మన కంటికి కనపడ టంలేదు. 

చూడు! ఇక్కడ ఉంది అది 

[బ్రహ్మాండ మైన నావల్నే పగలగొడ్తూ 

దృఢ మైన నౌకల్న తల్పడిల్లజేస్తూ 

పడవల్ని చితుకగొడూ-అదిగో వస్తోందది! 

మహోన్నతాకాళంలో 

ఎత్తుగా ఎగిరే పక్షుల కనుబొమలకు రంగు పూసేట్లు 

(బహ్మాండ మైన ధూళిమఘాలను కల్పిస్తూ 

అడవుల్లో విహరించే ఆలమందలకు 

భయోత్సాకం కలిన్లూ 

కారుచిచ్చును కణకణ మండిస్తూ-వస్తోందది ! 

యువతుఐ రవికల్తొసయ్యాటలాడుతూ 

వాళ్ల కొప్పుల్ని చిందరవందర చేస్తూ 

తాటియాకు గొడుగుల్లో ఉన్న ముసలివాళ్లను బాధిస్తూ 

బడినుంచి వచ్చే చిన్నపిల్లల టోపీలతో 
ల 

ఆడుకొంటూ వస్తోందది | 

అంద మెన ఉద్యానాలను చిన్నాభిన్నంచేస్తూ 

దృఢ మెన కొబ్బరి చెట్టనూ సన్నని పోక చెట్రనూ 

ఉయ్యాలలూపి, వాటిని (తోసెన్తూ, పెకలిసూ 

తాటియాకుపాకల్ని దూరంగా విసిరేసూ_అహో! వసోందది! 
| 
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అదీ రానే వచ్చిందీ 

అహో! అది వచ్చింది 

కొండలకో నల్లో లోయల్లో 

పండిన-పండని ఫలాలను 

ఒకటొకటిగా గుతులు గుత్తులుగా 

పలురంగుల్లో- పలు పరిమాణాల్లో రాలేలాగా 

చెట్లను ఎడాపెడా దులిపేస్తూ-వచ్చిందది ! 

పడమటికొండల్ని -ఢీకొనేలాగా 

దటమెన మేఘాల్ని-ఆటూ ఇటూ నడిపిస్తూ 

మెరుపుల్ని ఉద్దీపింపజేస్తూ 

ఉరుముల్లో పుడమిని వణికిస్తూ 

అపరిమితంగా పిడుగులు రాలుస్తూ 

దప్పిగొన్న భూదేవికి తృప్పికల్గించేలాగా. 

కుంభ వృష్టి కురిపిస్తూ వచ్చిందది ! 

మహో సంక్షోభాన్ని కల్లిస్తూ 

కొంకణదేశానికి దక్షిణపుగాలి వచ్చింది, 

ఆదిగోవచ్చింది। అడిగోవచ్చింది! 

డి.వి. గుండప్ప 

పకిమార్లము 
అసౌకర్యాలను గూర్చిన అభియోగ మెందుకు? 

ఆచరించు శకికొలది మనసార-చేతులార 

అధిగమించి, వచ్చినదాన్ని ఆనుభ వించు 

మిగిలినదంతా విధికే వదిలేయ్, 

పరాత్పరుణ్ణి అలరించే మార్గమదే మంకుతిమ్మా! 

పక్షికి తానెగిరే మార్గం తెలియదు 

ఎవరూదాన్ని పిలిచి పోషించరు 

రెక్కలు మోసుకుపోయే దిక్కుకు పోతుంది అది 

తనకందిన ఆహారంతో (బతుకుతుంది ఆది 

అదే నీకు సరియైనదారి-మంకుతిమ్మా! 

కొమ్మమీద వాలుతుంది ఆ పిట్ట 

తానుచూచిన దొనికోనం పయనం సాగిస్తుంది 

ఉన్నట్టుండి ఏదో గుర్తుకువచ్చి ఎగురుతుంది 

నిత్యమూ దాని అక్కర అది. 

దానికంటె ఉన్న తుడనని నీ భావనయా-మంకుతిమ్మా! 
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ఏ దారిన ఎగురుతుందది? 

ఏదిక్కు_కు తిరుగుతుందది? 

ఎప్పుడు దేనిమీద వాలుతుంది ఆ పిట్ట ? 
ఆలాగే- విధచేతిలో కీలుబొమ్మలం మనం 

జ్ఞానాన్ని ఎది“స్తుంది జీవిళం-మంకుతి మ్మా! 

మామిడిని పెంచు-కాని వేపను రుచి చూచేందుకు సిద్ధంగా ఉండు. 

భూమినిబట్టి వస్తువు రుచి మారుతుంది ఒకప్పుడు 

దాన్నిగూర్చి నువ్వెందుకు (శమపడతావు? 

కేవలం సేవకుడవు నీవు 

తోటమాలికే వదులు ఆ ఏిషయం_మంకుతిమ్మా! 

నీవొక సైనికుడవు మాడ్రమే 

సెన్యాధికారిని చూడవు నీవు 

అతడి ఆజ్ఞను తెలుసుకో-సాహసంతో దాన్ని నిర్వహించు 

యుద్ధ పరిణా మం జయమో పరాజయమో కావచ్చు 

దాన్ని అదృశ్య శకి క్రి విడిచి పెట్టు-మంకుతిమ్మా ! 

ఏనాడైనా నీ గతకాలానుభూతుల్ని పొసగించుకోడానికి 

సీవు పూనుకొనేట్టయికే ఈ రోజే [ప్రారంభించు ఈ పద్ధతిని. 

నీవారు కారని నీవు భావించేవారికి 

న్ హృదయావరణలో స్థానం కల్పించు 

సీవ్ర విశ్వమానవుడవు కావాలి!-మంకుతిమ్మా! 

తనలో కనిపించని మంచిని 

తన తనయుడిలో చూచి ఉప్పొంగ్నెతండిలాగా 

విశ్వానికి జరి గే మంచి అంతా 

తన సుతుడికే జరిగినట్టుగా 

ఆనందిస్తాడు జ్ఞాని-మంకుతిమ్మా ! 

శ్రీనివాస, 

మానవజాతి వాస్టవాన్ని _గహించేదెప్పుడు ? 

మానవాళి అంతా ఒక్కటే అని ఎప్పుడు గుర్తించగల్లుతుంది ? 

తనను విభజించే అగాధాల నెప్పటికై నా పూడ్చగల్లుతుందా ? 
తెలజాతి నలజాతిని ఆణగ | దొక్కు తుంది, 

యా ae) 

భగవానుడికి ఆక్మీ యుడనని యూదుడిగర్యం 

తాను [బహ్మవదనం నుంచే ఆవిర్భవించిన ఉత్తముడనని మరొక భావన. 

ఈ వికృత భంగిమల్ని దేవుడి దయవలన మనం విడనాడేదెప్పుడు 3 



260 

అప్పుడే కళ్లు తెరిచికొన్ని -ఆప్పటీకి ఒక కన్నే తెరిచి కొన్ని 

ఇంకా కళ్లు తెరవవలనసినవి మరికొన్ని -కుక్క పిల్లల గుంపు 

తల్లి చనుబాలకోసం పెనుగులాడినట్టుగా 

అయ్యో! జగడాలలో నేరారోపణలో మునిగి తేలుతున్నాం మనం, 

. బేం[దె 

అరుణో దయం 

అహో! తూర్పుదిశను జిగేలుమనిపించాడతడు 

ముత్యంలాంటి కాంతితో 

సున్నితంగా అందంగా జిగేలు మనిపించోడు 

తూర్పు ద్వారాన్ని తెరిచాడు ఆతడు 

ఓహ్! విశ్వాన్ని వెలుగుతో స్నానమాడించాడు. 

ఆహా! విశ్వాన్ని వెలుగుతో స్నానమాడించాడు. 

ఆహో! కరిగించిన వజపులావా (బద్దలయింది 

ఆది దూకుతోంది దూకుతోంది 

తనంతట తాను దూకుతోంది 

సుమధుర పరిమళంతో మొగ్గలు వికసించాయి 

అవి అన్నీ తొందర తొందరగా విచ్చుకున్నాయి 

తమంతట తాము విచ్చుకున్నాయి 

పతాలమీద పుష్పాలలో వల 

ఆహో! మంచునీటి ముత్యాలు ఉన్నాయి 

మంచునీటి ముత్యాలు ఉన్నాయి 

ఆ అమృత బిందువుల్ని తెచ్చింది ఎవరు? 

దివినుంచి భువికి వాటిని తెచ్చింది ఎవరు? 

పతాల్ని పుష్పాల్ని అలంకరించింది ఎవరు? 

చిరుగాలి చేతుల్లో 

చిగుగుటాకుల వింజామర 

పుష్పదళాల వింజామర 

తుమ్మెదల గుంపును 

పచ్చనిపుప్పొడితో అలది 
పరిమళ భరిత మెన పచ్చని రజముతో అలడి-దూరంగా పోనిచ్చాయి. 

అహో! అరణ్యాల కుహరాల్లో నుంచి 

పులుగుల కలకూజితం వివవస్తోంది 

పక్షుల కిలకిలారావం అడవుల్లో వినిపిస్తోంది 
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అ అరణ్యసీమ ఇప్పుడు గంధర్వలోకం అయింది. 

మై జుటవీ ప్రదేశం మం|తభూమి అయింది విచి తంగా! 

కన్నులకు విందును చేకూర్చింది 

అంగిలి, అంగుళి 

తమవంతు తృప్తిని పొందాయి 

స్వరమాధుర్యంతో నిండింది చెవి 

ముకుపుటాలు సుగంధంతో నిండిపోయాయి 

దేహమే దేవుడిగుడిగా పరివర్తించింది. 

పట్టుబడని (పొతఃకాల స్వభావాన్ని 

పంచేం|దియాలు [గహించలేవు 

మనస్సు అర్ధం చేసుకోలేదు 

(పేమలాగా శాంతిని స్పష్టపరుస్తుంది ఆది 

అత్యున్నత శాంతిస్వభావం క లిగెనట్టిది ఆది 

ఉషస్సుకాదు సోదరా ! ఆడి అరుణోదయం మ్మాతమేకాదు! 

రై.వి, పుట్టప్ప (కువెంపు) 

వనంతం వసోంది. 

కాలి గజ్జెలు ఘల్లు ఘల్లున _మోగగా 

వసంతం వస్తోంది. వసంతం వసూ 

పుడమికి ఆనందంతో 

స్వర్గ సుఖాన్నే తెస్తోంది. 

తలోయలుదాటీ గుట్టలు మెళ్టీ 

మోడైన చెట్టను చిగుళ్లతో నింపీ 

నవజీవకళను అందించి 

వసంతం ఆవిర్భవించింది, 

వనసీమల్లొ పకుల కిలకిలారావం 

నా మనస్సులో |పతిధ్వనిసోంది. 

మధువును గోలి మధుకరాలు 

చెంగుచెంగున విహరిస్తున్నాయి 

మత్తెక్కిన మధుమాసం వచ్చింది 
రండోయి రండి ఆని [పక టిస్తున్నాయ్యి 

మాఘమాసంలో చలిజారిపోతోంది 

పుష్చించిన లతలపె 

మత్తెక్కిన మధుపాల్తు 
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ముక్త బీవాలవలె నినదిస్తున్నాయి. 

సుందరవసంతం వచ్చిందని 

కోకిల కుహూ కుహూ అంటోంది 

చిలుక పలుకుతోంది. 

మామిడి తోపుల్లో పతుల కలకల నాదం నిండింది 

చిగురుటాకులు పూలగుత్తులు కల 

వనవనాలలో పచ్చనివస్త 9౦ కట్టుకొని 
వీకసించిన పూలు పెట్టుకొని 

హిమమణిమాల వేసుకొని 

కళ్లూ మనసూ తన్మయత చెందేలాగా 

వసంతమయ మనముతో 

వనదేవత |పీతిగా పిలుసోంది. 

ఆకసాన రవిబింబం అగపడుతుంటే 

గలగల పవహించే ఏటిచల్రటి ఒడ్డుమీద 

చెట్టుకింద కూర్చొని 

పకృతి సౌందర్యం తిలకినూ 

గీతాలాపన చేస్తా 

అవధులు దాటిన ఆ సుందర దృశ్యంలో 

కరిగి మునిగి తేలుశా. 

తనను వదిలిన [పీయుడు ఆకస్మికంగా ఆగపడితే 

పేయసీ పొందే తన్మయతలాగా 

నేను పఠవశిసా. 

ఆలమందలు మేస్తూ ఉంటే 

పసులకాపరి బసిరిచెట్టు నీడ చేరి 

వేణువును ఊదనారభించాడు 

అహో! ఆ వేణునాద మాధుర్యానికి 

విప్పారిన నే తాలతో పకుగణం 

ఆ గోపాలుని చూసూ తన్మయత్వంతో 

నిక్కబొడుచుకున్న చెవులతో 
ఆ నాద[శ్రవణం చేస్తున్నాయి. 

సజీవ చి తకళాఖండంలా 

అనిపిసోంది ఆ దృుశ్యం- 

విశాల ముఖద్వారాలు గల గుహలు 

ఆ గాన మాధుర్యాన్ని (మింగేస్తున్నట్టన్నాయి. 



అ! వాళ్ళు మైకంలో ఉన్నారు 

ఓ గిరులారా! రురులారా! 

బహంగములార! తరులాగ | 

కాననములార ! ఫరిమళ సుమములార ! 

సౌందర్యమే సత్యమనీ 

సత్యమే సౌందర్యమనీ ఘోషీంచండి! 

స్వర్గానందంగల విశంలో పవేశించండి! 

(పీమసౌందర్యాలలోనే 

పరాత్పరుడి నిర్మలానందం ఇమిడి ఉందని 

విశ్వానికి చాటి చెప్పండి! 

పి.టి. నరసింహాచార్ 

[ం గళ 

రా్యతివేళ యదుగిరి 

సూర్యుడి మాం|తిక దృక్కులనుంచి విడిపోయి 

తన సహజస్థితికి వచ్చింది పృథివి. 

ఆమె సహజస్థితి నిశయేగా! 

తన వేషాన్ని అలంకరణలను తీసేసి తానుగా మారిన 

నర్తకిలాగా అనిపిస్తోంది ఈ పృథివి పై జీవనం 

మేలుకో! విశ్వాత్మ తన నక్షత్ర నేత్రాలను తెరిచింది. 

ఈ జగత్తుకు ఊపిరిలాగా (ప్రతిక్షణం గాలి వీస్తోంది. 

దైవం ఎదలోమెదిలే కలలాగా 

సత్యపు లోలోపలి రహస్యపు ఆలోచనల్హాగా 

గిరులు తరులు దేవాలయ గోపుర శిఖరాలు 

సౌధాలు కుటీరాల ఆకృతిలో నగరం గోచరిస్తోంది. 

ఇది కేవలం కలయేనా? లేక నిజమా?- ఆశ్చర్యం! 

కవి ఊహల్లోని రహస్య జ్ఞానంలాగా 

రువనక్ష త సముదాయం నిరంతర విస్మయంతో
 (పశ్నిస్తోంది. 

॥ రాజరత్నం 

ఆం: వాళ్లు మైకంలో ఉన్నారు ! 

మధు పాతను అక్కడ వదిలేసి 

సూటిగా ఇక్కడికి వచ్చాను నేను 
ఓ పియమైన మార్గమా! 

సీవు తికమకగా ఉన్నావు 
నాట్యం చెయ్యాలన్న ఉత్తేజం కలిగినట్టుగా 

వంకరటింకరగా తిరుగుతున్నావు. 
పియా! నీవు కాలు శారిపడ్డావు 

సీవు మిక్కుటంగా మద్యాన్ని పుచ్చుకున్నా వ, 
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చం్యదుడెందుకు అనాకారి ఆయ్యాడు 

అతడి కుడికన్ను నరకటంవల్ర సోయింది 

మిగిలిన ఎడమకన్ను నిమ్మచెక్క_లాగా కనిపిస్తోండి. 

ప్రియమైన చందుడా! అటువంటి అపనిందకు లోనై 

ఎంత తెలిఎతక్కువ వాడ వై నావు! 

అలగా జనం తాగటం నిజమె 

కాని నువ్వు ఇంత దగజారటం... 

ఆ వీధి దీపాన్ని చూడు 

అది పోకిదివాడిలాగా పవరి సోంది! 

కేవలం ఓక లోభిలాగా 

అది గిరగిరా తిరుగుతోంది! 

ఈ జట్టులో ఒక్కడూ 

నాలాగా మైకం లేకుండా లేడని నా అనుమానం! 

వీరు సారా పీకలదాకా (కాగి 

వాళ్లు కలిసి ఊగుతున్నారు. 

పెద్దా చిన్నా ఆ వెధవలంతా 

అపకీర్తిని పూర్తిగా తెచ్చి పెట్టారు! 

ఈ [తాగుబోతుల గుంపులో 

నే నొక్క_డనే న్భ్పహతో ఉన్నాను! 

సరే! నేనూ వెళ్లిపోతాను మళ్లీ 

నా మధుప్నాత దగ్గరకు 

ఆర్.ఎస్. ముగళి 

మందార పూవు 

స్వర్గలోకం నుంచి [క్రిందికి దిగి వచ్చారు 
అపూర్వమైన మందార సుమ:ఐతో పూలకన్యలు 

మందారం! ఆంటూ కేకేస్తున్నారు ఆ కన్నెపిల్లలు జల్ వో 
“అరుదైన మందారం! ఒక దైనా కొనండి!” 

ఘల్దుఘల్దుమనే అందెల రవళితో 
తమ అడుగుల సవ్వడి నరిచూచే నర్తకిలాగా వచ్చారాపూలకన్యలు 
ఇంటింటికి తిరిగారు ఎంత్రో నినదినూ 

“అరుదైన మందారం! ఒక టెనా కొనండి!” 

మందారం! మందారం! ఇందుడి స్వర్గంలోని పుష్పరాజం! 

ఆ పూలకన్యలు పృథివి ఆంతా తిరిగారు కాని [పయోజనం శూన్యం. 
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కొందరు చూచారా కుసుమాన్ని! కొందరు దానిపరిమళాన్ని అఘాణించారు 

కాని, ఏ కన్నెపడుచూ మందారాన్ని కొనేందుకిష్టపడలేదు! 

ఆ పూలకన్మలు కోపంతో తమ పెదవులు కొరుక్కు.న్నారు 

ఆలసీసొలసి కోపంగా దుఃఖంగా అగుపించారు 

తమ గంప*తో స్వర్గాన్ని చేరుకున్నారు 

మందారాలన్నీ ఒక్ సరస్సులో పారబోళారు 

ఇం[దుడితో ఆ పూల కన్యలు మొర పెట్టుకున్నారు 

తమ హృదయభారం తీరేందుకు: “ఒక మూలనుంచి 

ఇంకో మూలకు భూలోకమంతా తిరిగాము కాని నిష్పరియో జనం! 

ఎవరికి ఇష్టంలేని పూలు బహుళా అక్కడ కూడా ఉన్నాయేమో |” 

వి.కె. గోకాక్ 

పున్నమ - నం|దము 

అవధులు లేని సందంలో ఎగిరిపడే భీకరమైన క3కరబాల్ని చూడు! 

దాన్ని చిలికే దేవతలు ఎక్క_డున్నారా అని నా సందేహం! 

పలచని గాలిలోకి వాళ్లు అద్భశ్యమైనారా ? 

చిలుకుతున్న సాగరాన్ని ఆది టెక తెచ్చిన చందుణ్లి మనం చూస్తున్నాం 

గంతులువేసే సాగరంలోంచి పున్నమ చం|దుడు వచ్చాడు. 

మనోవికారంతో పట్టుదలగా సము]దం పెకి ఉబుకుతోంది 

రత్నతుల్యుడై న చం్యదుణ్ఞి తిరిగి పొందాలని 

ఆకాశాన్ని తాను తివాచీగా కప్పాలని పందెంతో పెల్టుబుకు కోంది. 

తమ సేనానిని విడిపించే దృఢనిశ్చయంగల -సైన్యంలాగా 
తమ సార్వభౌముడి బంధ విమోచనానికి శళ్యతునాశనం- చేసే_ఊద్రిక 

సామాజ్యంలాగా 

తమ నాయకుణ్ణి తిరిగి గలుచుకోవాలని ఉజకలు వేసే దేశంలాగా 

నురుగులు (కక్కుతూ గర్జిస్తూ పరవళ్లు (తొక్కుతోంది సాగరం 

కాదు! అది సాగరంకాదు! అది ఆనంత శూన్యం! అళాళ్వతం! 

ఈ మూలపదార్గంనుంచే విశ్వం ఆవిర్భవించింది. 

ఆందంగా ఆజ్ఞా”౦గా కారు చీకటిగా 

మార్చు చెందని ముడిపదార్థం ఆది 

నై చంద్రుణ్ణి 

తిరిగి సాధించేందుకు సముద్రం పన్నిన యుక్తిగల వ్యూహం ఇది! 
[బహ్మాండ మైన అలల అంచుల పై 

తన ఒడినుంచి ఆకాశం లాక్కున 

(పచండమైన పిశాచాలు నృత్యం చేస్తాయి! _ 
నల్లటి సీళ్ళ పాయల్లో దివ్వెలు ధరించిన దయ్యాలు చేరాయి? 
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చెవులు గింగురులు ఎత్తేలాగా (బహ్మరాక్షసుడు చేసిన శంథారావం 

జల పళయశకునాలు-కాదు అది సాగరం కానేకాదు 

అది భయోత్సాతానికి నిలయం | 

ఆకాశపు తీరుతెన్నులను ఎవరు ఊహించగలరు? 

తన హృదయాభరణమైన చం దుణ్ణి కని పెట్టి ఉండేందుకు 

పారావాళ్లలాగా నక్షత సమూహాన్ని నియమించింది. 

సాహసించి దౌర్జన్యం చెయ్యటానికి భయపడి 

చందమామ పాడాలవద్ద సౌమ్యంగా [పాధేయపడుతో లది ఆకొశం! 

ఆకాశపు తీరుతెన్నులను ఎవరు ఊహించగలరు? 

సాగరపు హృదయంలోకి చొచ్చుకొని పోయేలాగా 
పున్నమ చం[దగోళంనుంచి కాంతికిరణపుంజం (పవహించింది 

ఇటు చీకటి! అటు చీకటి! నడుమ మాతం తేజోవంతం! 
చందమామ [పతివింబం తనలో చూచుకొని ఉపశమించింది ఆ సాగరం! 

అనేక విధాల దాన్ని ముద్దులాడింది | 

ఎమ్. గోపాలకృష్ణ అడిగ 

"మేము నిర్మిసాం 

నిర్మిసాం మేమొక [కొత భూతలం 

ఒక ఆనంద నికేతనం. 

నరాలలో ఉడుకురక్తం చల్చారక ముందే 

యావనపు ఇందజాలం పట్టు వీడక ముందే 

ఈ దెన్య సాగరలపె 

ఉవ్వెత్తుగ లేచే ఆశాసాహసాల కెరటాలు 

చిదపచిదపలు కాకముందే 

నిర్మిస్తాం మేము ఒక [కొత్త భూతలం. 

మన హృద యాల్లోని స్వప్నాలు 

కామధేనువులా తీర్చవచ్చు మన కోరికలను 
ఏక మనస్క_త యేఆధా రంగా విజయం సాధించే 

మృదువైన వాస్తాలే స్వప్న ఫలాలు అందుకుంటాయి. 

ఎటుచూచినా కులమతాల కందకాలే 

చొరశక్యంకాని కలవరపరిచే కోటలే 

శిథిలమైన ఆచారం రాక్షసుడిలా మనల్ని పాలిసోంది. 

సంఘర్షణకు పిలుస్తోంది మనల్ని 



మేము నిర్మిస్తాం 

యువవీరులం మేము- జంకుతామా? 

కందకాలు దాటేస్తాం ఒక్క గంతులో 

కోటల్ని తుత్తునియలు చేస్తాం 

పిళాచాల్ని గెల్చి అణగ దొక్కుతాం! 

మృతదేహాలమీదుగా కోటలెగ బాకుతాం మేము 

మృత్యువూ, వేదనా ఉయ్యాఅలౌతాయి [కొత్త భూతలానికి 

భయంగాని సంకోచంగాని లేవు మాకు 

వీరులు ఎన్నడూ ఊగిసలాడరు! 

విపత్సముదంగుండా ఈదుతాం మేము 

నిరాశా నిస్పృహలనే అగ్నిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటాం 

అవరోధాల్ని ఆధిగమిసాం- విభేదాలను సరిచేస్తాం 

(కొత భూతలం నిర్మిస్తాం నిర్భయంగా! 

అయో! తిండికోసం పెనగులాట ఈనాటి జీవితం 

చావుతప్పని మానవుడికి తన కడుపే సర్వస్వం 

మనిషి పై మనిషికి ఉన్న _కూరత్వం అనే మూసలో 

దయా, | పేమా, భవితవ్యపుక లలూ అన్నీ కరిగిపోతున్నాయి. 

సుదూరానికి చూడు! ఐకమత్యపు ఆలలపై 

సుఖదుఃఖాల సమళ్వం అనే స్వర మేళననావంతో 

సమానావకాశాలు సమకూరుస్తానని ప్రతిన పూసి 

మేం పెంచుకొన్న కలల పంటలా కొత భూతలం వస్తోంది ! 

ఇక్క. డే_అవును ఇక్కడే, **మా కనులముందే 

మాదీన ఆ[కందనాల ఆచ్చాదన |క్రిందే 

వైఫల్యాల ఒడిలోనే 

ఫువ్చిస్తుంది కొత భూతలం. 

మాహృదయాలే దానికి పరిమళం ఆందిస్తాయి 

కొంచె. వేదిచూడు! 

యువవీరుల సామాజ్యపు గుడిలో 

ఆశ, ఆనందం, ఉత్సాహం నినదిసాయి. 

ఆకాళ మే సరియైన హద్దు దానికి 

ని ఆవరోధాన్నీ సహించం మేము 
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రంచి=అంతా రండి మమ్మల్ని ఎదిరించేవాళ్లు 

చెడు కే మాట్లాడేవాళ్లు, చెడుపే కోరేవాష్టఎముఖాముఖి ఎదుర్కోండి. 

మీరెంత చెడు చేసినా మేం పతిఘటిస్తాం 

మిమ్మల్ని తిరస్కరించి, మీసమాధుల పైనే 

ఒక నూతన భూత లాన్ని నిర్మిసాం......ఆదే ఆనంద నికేతనం! 



కాళ్ళీరి 

మూలం ; అశయవనాదొం | 

(పొ జె, ఎల్. కౌల్ డా॥ పోరంకి దకికామూ ర్తి 

భారితక నమీక 

1 

కాశ్మీరలోయలో నివసించే పజల భాష కాశ్మీరీ. ఈ భాషా పాంతానికి ఉతరం 

వైపు, దార్దిక్ ఉపకుటుంబంలోని షీనాభాషలు; తూర్పువైపు బౌద్దులుండే లడఖ్ లోని బోధి 

భాష; దక్షిణాన డోగీ పవాడీ భాషలు; పశ్చిమాన పహాడీ, పశ్చిమ పంజాబీ భాషలు 

వాడుకలో ఉన్నాయి. కాక్మీరభాషకు నిజమైన మాండలికం ఒకటి ఉంది. దాన్ని 'క్రిష్టావరి" 

అంటారు. ఇది కాశ్మీరలోయకు ఆగ్నేయంగా, పీర్ పంత్సల్ పర్వత శేణికి ఒక పక్కనుంచి 

మరొక పక్కకు వ్యాపించి ఉన్న కిష్నైవర్ పాంతంలోని కొన్ని భాగాల్లో వాడుక లో ఉంది. 

కాశ్మీరీభాషకు ఆధః సరంగా, ఇండో-ఇరానియన్ భాషలతాలూకు షీనా లేదా దార్జిక్ భాషా 

సమూహం ఉంది. ఈ భాషమీద, మొదట్లో హింద్వార్య కుటుంబంలోని సంస్కృతం, తర 

వాత [(పాకృతాలు, అటుతరవాత పడ్నాలుగో శతాబ్దినుంచి మధ్యయుగ పారశీక భాషలు 

విసృతంగా (పభావం పసరింపజేశాయి. అందువల్ల భాషాపరంగాను, సాహిత్యపరంగాను 

కూడా ఆసక్రికరమెన లక్షణాలనేకం కాశ్మీరీ భాషలో క నిపిసాయి. ఉదాహరణకు, నాదత 

గల మహా పాణాలు లేకపోవడం; ఆర్యభాషాసమూహానికి చెందిన ఇతర ఆధునిక భారతీయ 

భాషల్లో లేనివర్ణాలు - కనీసం ఆరు అచ్చులు, మూడు హల్లులు కాశ్మీరీభాషలో ఊన్నాయి; 

ఆ భాషకొక విలక్షణత చేకూర్చే ఆజ్వర్జవ్యవస్థ, పదమధ్యాగమ హల్లులు ఉన్నాయి. సర్ జార్డ్ 

(గియర్చన్ మాటల్లో చెప్పాలంటే, “విశ్లేషాత్మ క భాషా వ్యవస్థనుంచి సంశ్రిషాత్మక భాషగా 

మారుతున్న ఆర్యన్ భాషకు ఏకైక ఉదాహారణ” కాళ్మీరీభాష. 

సి 
కాశ్మీరచరి[తలో, పద్నాలుగో ళతాబ్టి సంవోభాలకు గురయినకాలం; సామాటిక, 

రాజకీయరంగాల్లో కొ త్రసవాళ్ళు గట్టిగా ఎడురైనది ఈకాలంలోనే. ముస్టిమ్పాలన స్థిరంగా 
నెలకొనడం ఆరంభమైనదికూడా ఇప్పుడే. దానిఫలితంగా, |పాదీనసం పదాయానికీ కొత 
సవాళ్ళకూ మధ్య నంఘర్షణ తప్పనిసరి అయింది. ఇంచుమించు ఈరో జుల్లోనె, సంస్కృతం 

పట్టుసడలిపోతూ, హిందూసమాజమే విచ్చిన్నమవుతూంది. సంస్కృృతల స్థానాన్ని పారశీక 
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భాష ఇంకొ ఆ కమించుకోకముందు, పజల వా స్త్రవమైనభాషలో కవిత్వం వెలువడటం 

మొదలైంది. 

1947 వరకు వెలువడిన కాశ్మీరీ సాహిత్యం చరితలో (ప్రధానమైన నాలుగు 

యుగాలు గమనింవవచ్చు. 1555 తో ముగిసిన మొదటి యుగంలో అత్యంత _పసిద్ధిచెందిన 

వ్యకి లాల్ ద్ద్ (లాల్ అవ్వ); (ప్రజలు ఆమెను అభిమానపురస్సరంగా, ఆలా పీలుసారు. 

“తికి” మనే పేరుగల, దేశీయమైన శివాదై ఇత మతళాఖకు చెందిన మార్మిక కవయితి ఈమె. 

ఆయితే ఈమెను _పజాకవయ్యితిగా చేసినవి శె వత త్త్యంలోని గూఢసత్యాలూ కావు, 

ఆధ్యాత్మికాన్వేషణకు ఆచరించవలసిన అభ్యాసాలూ కొవు. హిందువులు, ముస్టీమ్లు, పండి 

తులు, పామరులు అందరూకూడా సమంగా, ఈమె 'వాక్కు_ల్లో' (కాళ్ళీ, వాట్, సంస్కృ, 

వాక్యాణో) విక్వజనినతాలక్షణాన్ని గుర్తిస్తారు. ఈమె మార్మికానుభవంలో చిత్తశుద్ధి ఉంది; 
వివిధ అనుభూతులనూ ఆనుభవాలనూ అరుదైన గాఢావగాహనతో, చమత్కారపూర్వక మైన 
ఉపమారూపకాలంకారాల్లో చక,గా రూపుగట్టిస్తుంది; కాళ్మీరక విత్వం మొత్తంలోనే సాటిలేని 

విధంగా ఈమె ఆవిష్కరించిన నుడికారంలో శక్ ఉంది, పొంకమెన కల్పనాశకి, ఉంది. 

కాక్టీ రిసాహిత్యంలో ఈమెను ఉన్న తస్థానాన నిలిపినవివి. తక్కువస్థాయికి చెందిన అనేక 

మంది దుర్చలులైన మార్మికవాదుల రచనల్లో మాడిరిగా ఈమె రచనల్లో రస సంబంధ మైన 

దేమీలేదు; ఉపదేశించే నీతిబోధ అంతకంటే లేదు. పెగా ఈమె, బాహ్య పదర్శనకో సం 

పాటించే ఛాందస ఆచారకాండలోనూ సంకుచిత్యంలో నూ ఉన్న కపటత్యంమీద తిరుగు బాటు 
చెసింది. ఈమె కేవలం భగవత్సాషాత్కారం పొందిన అరుదైన మార్మిక కవయితి మాతమె 
కాదు; కాశ్మీరీ సాహిత్యానికి రూపు రేకలిచ్చినది ఈమె. ఈనాటికీ కూడా వాడుకలో 

_పచురమె, చిరస్మరణీయమైన అనేక నూక్తులను కాశ్మీరీ సాహిత్యానికి ఆందించినది ఈమె, 

వీటిలో _ 

“బుద్ధిని మరింత సునిశితం కావించే దివ్య పేరితమైన వాక్కుతోబాటు 
వాక్ శకిని పెంపొందించే దర్శన” గుణం 

అదనంగా ఉంది. 

ఈమె సమకాలికుల్లో ఈమెకంటె చిన్నవాడు షేక్ నూర్-ఉద్-దీన్. ఈయన 
పేరు నందబుషిగా జనంతో (ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈయన [వాసిన “శుఖ్లు’ (సంస్కృ. 
లోకాలు) ఉపదేశాత్మక మైనవి. కవిత్వ పరంగా ఇవి అల్పస్థాయివే ఆయినా తెలివితేటలు 

ఉట్టిపడే సామెతలు, సరసమైన లోకోక్తులు వీటిద్యారా దేశంలో వ్యాపించాయి. 

శః సందర్భంగా చెప్పుకోవలసిన ఇతర గంథాలు ఏవంటే; ఒకటి, శితకంఠుడు 

వ్రాసిన “'మహానయ[పకాళ్”; గుప్త విద్యల్లోని పాధనాలకు సంబంధించిన [గ్రంథ మిది. 

మరొకటి, భట్టావతార్ వాసిన “బాణనురకథి ; ఉషానిరుద్దుల (పణయగాథ ఆధారంగా 
(వాసిన [గంథమిది; కాలనిర్ణయం చేయగలిగిన మొట్టమొదటి లౌకికకావ్యత. మూడోది, 
గణక (పశస్తుడు వాసిన 'సుఖదుఃఖచరితం'. సుఖజీవనమనే కళను గురించి వాసిన ఉపదేశ 
కావ్యమిది. చివరచెప్పిన రెండు కావ్యాలూ సాహిత్య చెతన్యం చెప్పుకోదగ్గంతగా 
పునర్వికానం చెందుతున్న తరుణంలో, సులాన్ జయిన్ - ఊల్ _- అబీదియా. బాద్దా (కీ. శ, 

1420-1470 పాలనకాఅంలో వాసినవి. 
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కాళ్మీర సాహిత్య చర్మితలో ఈ తొలిదశ చాలావరకు నిర్మాణారంభదళ. ఈ 

దశలో (పజలభాష, కావ్యరచనకు ఉపయుక్తమవుతూ వచ్చినందువల్ల చాలా అభివృద్ధి 

చెందింది; కొత్త నుడికారాలు, కొత్త అలంకారాలు, విస్తృతార్థాలతో సంపన్నం అయింది. 

ఈనాటికీ నిలిచిన్న అప్పటి సాహిత్యంలో మనకు ఎక్కువగా, మార్మిక, ఉపదేశాత్మక 
కవితలు గోచరిస్తాయి; భావగాంభీర్యంగల చిన్నచిన్న పద్యాల రూపంలో ఉన్నాయివి. 

ఒకొ్కొా-క్కు పద్యంలో సాధారణంగా, గుణాత్మకమైన ఊసిక స్వరంగల పాదాలు 

4 ఉంటాయి; (పతి పాదంలోనూ నాలుగు ఊనిక స్వరాలుంటాయి. 

వీ 
రెండోయుగం | 1555 నుంచి రమారమి పద్దెనిమిదో శతాబ్ది చివరివరకు], కొన్ని 

విషయాల్లో, కాశ్మీర కవిత్వ చరిత్రలో విలక్షణమైన కాలమని చెప్పవచ్చును. మార్మిక కవిత 

వాస్తూనే ఉన్నారు; ముఖ్యంగా, హబీబ్ ఉల్టా నవ్శో హీ [1555-16 17] దీర్భ మైన పల్టివితో 

_వాసిన పాటలలో ఆది కనిపీస్తుంది. ఆలాగే, రూపభవానీ [1625-1720 ]ఇప్పుడు వాడు 

కలోనుంచి తొలగిపోయిన భాషలతో (వాసిన నిగూఢమైన వాక్కు [వాఖ్ |లు కూడా చెప్పుకో 

దగ్గవి, అయితే ఈ కాలంలో వెలువడ్డ కవితల్లో [పముఖంగా చెప్పుకోదగ్గది, లౌకీకమయిన 
మానవ |పణయాన్ని (పతిబింబించే కొత్తరకం కవిత్వం. దీన్ని 'లోల్*-గీతిక అంటారు, 

ఇది సంగీతబద్ధమైనది. ఇందులో కవి, తన *లోల్ోను గురించి గానంచేసాడు. “లోల్” 

అన్న ఈ కాశ్మీరీపదం, అనువాదంచేసి చెప్పడానికి సాధ్యంకాని (పణయం, గాఢమైన 

ఆకాంక్ష, గుండెను పట్టిలాగుతున్న ట్టు ఉండ డంవంటి ఆనుభూతుల సంకీర్ణతను సూచిస్తుంది. 

లోల్_గీతిక కురచగా ఉంటుంది; ఇది ఒకేఒక మానసిక స్థితిని అభివ్యక్కంచేస్తుంది. ఇందులో 

క వితావస్తువును పకటించడం ఉంది; ఈ మానసిక స్థితిని, 

“ పేమను నిలిపిన గద్దెవరకు 

మారుమోగుతూ. + 

సాగే సంగీతంనుంచి వేరుచేయడం కష్టం. ఈ మాదిరికవితలో మామూలుగా, (పేమించే 

వ్యకి, స్త్రీ. ఈమె తన్నపణయాన్ని గురించి అనేక మానసికస్థితుల్లో గానంచేస్తుంది; “ఆమని 
వచ్చింది, పూవులు విచ్చుకొంటున్నాయి, కోకిల ఇక్కడే ఉంది, మరి నువ్వున్న దెక్కడ ?” 

ఈ గీతికల్లో చాలావరకు కర్తృత్వం తెలిసినవే. కాని ప్రసిద్ధులయిన ఇద్దరుకవులు 
నిస్సంశయంగా ఆడవాళ్ళే, వేరువేరు ఛందాల్లోనూ అయవిన్యాసాల్లో నూ రచన సాగుతూ 

ఒక్కక్క చరణంలో మూడేసి పంక్తులూ వాటివెంబడి పల్లవీ వచ్చేటట్టుగా గీతాలు [లేదా 

'వత్సన్'] (వాసిన (ప్రతిష్ట హబా ఖటూన్ది. ఈ పాటలు తొందరగానే జనపియమైనాయి. 

అంతేకాకుండా, పంధొమ్మిదో శతాబ్దిలో వచ్చిన 'లీలా' గీతాలకం టే. ఆమాటకు వస్తే కథనా 

త్మక దీర్చ కావ్యాల కంటెకూడా-ఇవి పూర్వపుపి. పద్ధెనిమిదో శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలో జీవిం 

చిన అర్నిమాల్ ఆనే కవయి(తి, సుకుమారమైన, సునిశితమైన గీతాల రచనలో హబా 

ఖటూన్ సం|పదాయాన్ని కొనసాగించింది. 
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ఈ పాటలు, గృహజీవితంలోని సుఖదుఃఖాలకు, “ఏదో ఒక సహజసిద్ధ మైన 

విచారం, నష్టం లేదా వేదనకు సంబంధించినవి. వీటిలో కొన్ని, భగవంతుని సాక్షా 

త్మారంకోనం పడే ఆరాటాన్ని సూచిసాయి. హిందూ -ముస్తిమ్ సంస్కృతులు రెండింటికీ 

మార్మిక వాదం ఒకకూడలి అయింది; ఆలాగే, “హిందువుకాని ముస్టిమ్కాని లేని” భగవంతుని 

రాజ్యంలో దివ్యపేమనుగురించి కవులు గానంచేయడం వింటాము. ఈ సందర్భంలోనే 
చెప్పుకోవలసిన మరోగంథం “శ్రీ కృష్ణావతారలీల”. దీన్ని |వాసిశవారెవరో తెలియదు, 

ఇందులో భాగవత పురాణంలోని పదో స్కంధాన్ని ఆధారం చేసుకొని (శ్రీకృష్ణుని చరితను 

వర్ణించడం జరిగింది. రచన 'వత్సన్” రూపంలో సాగిన సద్యాలు; ఒకొ్క్కాక్క పద్యానికి 

నాలుగు పాదాలుంటాయి. (పతిపద్యంలోనూ నాలుగో పాదం (మకుటం) కావ్యమంతటా ఒరే 

తీరుగా ఉంటుంది. సరళమైన ఆధునిక కాశ్మీరభాషలో (వాసిన మొట్టమొదటి కథాకావ్యమిది. 

4. 

పద్దెనిమిదో శతాబ్ది చివరి సంవత్సరాల్లో మనకు ఓక ఉద్యమం పొడగడుతుంది. 
ఈ ఉద్యమం, పంధామ్మిదో శతాబ్దిలో దాదాపు మూడోదశకంలో వర్ధిలడం మొదలై, అప్పటి 

నుంచి ఈ శతాబ్ది మొదటిపాదం వరకు శ కిమంతంగా పరిఢవిల్లింది, ఈ మూడోయుగం 

(సుమారు పద్దెనిమిదో శతాబ్ది చివరినుంచి 19 25వరకు) సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసినకాలం 
పార శీకభాష పల్రెపట్టులకు సైతం విస్తరించి విద్యావంతులందరికి సాహిత్యభాషగా స్థిర పడిలది 

ఈకొత్త ఉద్యమానికి (వబలంగా (పేరణ ఇచ్చినవి-పారశీకభాష, పారకీకసాహిత్యం. పారశీకం 

నుంచి ఆనేక కళారూపాల్ని _-ముఖ్యంగా 'మస్నవి*,, “గజల్, లను-కవులు స్వేచ్చగా ఎరువు 

తెచ్చుకున్నారు, అనువాదాల ఉద్ధృతి ఒక్క పక, సాగుతూ ఉండగా, మరోపక్క (పాచీ5 

పారశీకఐతిహ్యాలకూ చర్మితకూ సంబంధించిన కావ్యవస్తువుల్ని కాళ్మీరీకవులు స్వేచ్చగా వాడు 
కున్నారు, యూసఫ్-జులె థా, షిరీన్ -ఫర్జాద్, లైలా-మజ్బూ, సోోహదబ్-రుస్తుమ్ మొదలెనవి 

ఈ కోవకు చెందినవి. ఏటిలో పారశీక ఛందాన్ని, మామూలుగా బహార్-ఇ-హోజీ ని అనుస 
రించి ద్విపదలుగా (వాళారు, రచనలో పారశీక పదాల్నీ పదబంధాల్నీ -ఆ మాటకువ సే, 

వాక్యనిర్మాణాన్ని కూడా-కాశ్మీరీ భాష స్వభావానికి అనుగుణం కానివిధంగాకూడా విరివిగా 
(ప్రయోగించారు. పారశీక కవితలోని క్షీణయుగంనాటి పాత ఆలోచనలను, భావాలను, అతి 

శయోక్తులను కూడా తరచు ఈకవులు దిగుమతి చేస్తూవచ్చారు. అయితే కొందరుకవులు 

స్థానిక సం|పదాయంలోనుంచే కావ్యవస్తువులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఉదాహరణకు, 

హేమల్ -నా[గాయ్, అకనందమ్, రామాయణం, మహాభారతం (సుదామవృతాంతం, నల 

దమయంతుల కథ, భాగవతపురాణం (శ్రీకృష్ణావతార లీల). 

ఆ శతాబ్ది (ప్రథమార్థంలో చెప్పుకోదగ్గ _(పముఖ కవులు మహ్మాద్గనీ (మరణం: 

డీ. శ్, 1555], వలీ ఉల్తా మోటూ [మరణం: కీ. గ 1856 ]. మహ్మద్ గనీ నవీన 

కల్పనాచతుటుడు, కాళ్ళీరీ కవితలో పారశీకనమూనాకు సన్నిహితమైన “మస్నవీ”, 
“గజల్” లు రూపొందించిన (ప్రతిష్ట ఈయనది. అంతేకాకుండా, రోహీ [నృత్య] గీతాన్ని 

గౌరవపదం చేసినవాడు కూడా ఈయనే. ఈ _ద్రక్రియ అంతకుపూర్యం జానపద గీతంగానే 
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ఉంటుండేది. ఈయన ఎనిమిది మస్న వీలు [వాశాడు. వీటిలో చాలా వరకు, నిజామి, జాని 
మొదలైనవాళ్ళ పారశీకమూలాలకు అనువాదాతో, సంక్షిప్తానుసరణలో అని చెప్పవచ్చు. 

ఇవన్నీ [పణయగాథలు; భావో దేకంతో కూడిన నిజమైన క విత్వగుణాన్ని ఆలంకారిక మైన 

శైలిలో ఆవిష్కరించిన రచనలు. కాని పాకమూ పదచితాలూ, కొన్ని ఖండాల్లో మినహో, 
అసంగతంగాను కృతకంగాను కనిపిసాయి. ఈయనే వత్సన్ శైలిలో (వాసిన భావగీతాలూ, 

పాటలూ సహజసిద్ధంగా, దేశీ య బాణీల కనుగుణంగా చురుకుగా సాగుతాయి, 

వలీ ఉల్టా మోటూ భాష ఇంతకంటె సరళ మైనది, జన్నపియమైనది. 'హీమ్స్చూల్ తా 

న్మాగాయ్' 'పీరుతో ఈయన (వాసీన మన్నవీ, స్థానిక ఐతిహ్మానికి భిన్నంగా సాగడంవల్ల 

కథా పయో జనంతో బాటు కవితా సొందర్యంకూడా దెబ్బతిన్న సందర్భాలు ఉన్నప్పటికి దేశీ 

యత సంతరించడంలో ఇతడు కృతకృత్యుడ య్యాడు. 

ర్ 
తరవాతి అంతర్యుగం, 1859 - 1885, లో కాశ్మీరీ కవిత పరమానంద్, (పకాశ్ 

రామ్, మక్చూల్ షా, లఛ్మన్ రాయినా, రసూల్ మీర్, షమ్స్ ఫకీర్ వంటి ఉత్తమ కవుల్ని 

పరిచయం చేసింది. 

పరమానంద్ [1791 ఎ 18805 మూడు దీర్ణమైన కథాకావ్యాలు (వాకాడు: “£2వలగన్ * 

(శివుడి పెండ్డి),  గరాధాన్స్యయంవర” (రాధ భర్తను ఎంపిక చేసుకోవడం), “నుదామ 

చరిత్” (సుదాముడి కథ), ఏ భాషలో నయినా [పాముఖ్యం పొందగల కవి పరమానందుడు, 

దేవుని కోసం జీవుని అన్వేషణ, మానవుని కోసం దేవుని అన్వేషణ (ప్రధాన వస్తువుగా ఎన్ను 

కొన్నట్టు కనిపించే ఈ కావ్యాలు (పతీకలతోను, ఆవశ్యక మైన రూపకాలంకారాలతోను నిండి 

ఉంటాయి. ఈయన (వాసీన లీలాగీతాలనే లఘుకావ్యాల్లో కూడా ఇవి కనిపిసాయి. ఈ కవి 

(పేమించే భక్తురాలిగా లేదా ఆకృతి గైెకొన్న దైవంగా - ముఖ్యంగా రాధాకృష్ణుడిగా-గానం 

చేసాడు. వీటన్నిటిలో పరిత్యాగం, ఆనందం, వేడుక కనిపిస్తాయి. ఇని కాశ్యీరీ సాహిత్యంలో 

అరుదై నవి. లీలాగీతాలు వాసే కవుల డృష్షిలో [ప్రపంచం సత్తెనది. ఇది వాస్తవ మెనడి, 

ఉ త్రమమెనది. ఇది సృష్టికర్త ఆనందాతిరేకంబోనుంచి పొంగి పొర్చిన ఒక లీల, నటరాజ తాం 

డవం. ఉదాతమెన ఆరంభానికి, భాషలో పొదుపరితనానకి, కావ్యానికొక విలతణత 

చేకూర్చే విధంగా ఆధ్యాత్మిక భావుకతను జోడించి కథకొక ఉదాత్తత చేకూర్చడానికి అదితీ 

యమన్న పేగుగన్న కథాకావ్యం “సుదామ చరిత్”, అయితే “రాధాస్యయంనర” మృతి 

ఈయన [వాసిన కావ్యాలన్నిటిలోకి. సంగీతయు కమెనది, 

(పకాశ్ రామ్ [వాసిన “రామావతార్ చరిత్”, “లవకుశ” కావ్యాలు పరమానందుడి 

క థాకావ్యాల ముందు రీసిక బై. వాటిలో ఆయన ఉద్దేశించిన [ప్రయోజనం కేవలం కథ చెప్పడం 

కాకుండా భక్తి ధర్మం ఫెంపొందించడ మేనే మో అనిపిస్తుంది. అమునప్పటికీ, బహుళా మా 

మొట్టమొదటి రజ్మియా (యుద్ధాత్మళ ) మస్నవీగా చెప్పదగ్గ ఈ కావ్యం, సరళతర మైన 

భాషలో వాసినది. అంతేకాదు, ఇటు సంస్కృతం నుంచి కొని అటు అరబ్బీ పాఠరశీకాల నుంచి 

కాని ఎరువుతెచ్చుకున్న అపరిచిత పదాలలో వేటితోనూ ఇది బరువెక్కలేదు. 

(18) 
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గృ [లెజ్” కావ్యంలోని భౌతిక [ప్రణయం విషయంలో అర్హమైన ప్రశస్తి పొందినవాడు 

మకూల్ షా. కేవలం ఖండాలుగా కాకుండా, ఎప్పటికీ సంపూర్ణరూ పంలో నిలిచే కొద్దిపాటి 

మస్నవీల్లో ఈ కావ్యం ఒకటి, ఇందులో ఆద్యంతం దాదాపు సమానపతిభ గోచరిస్తుంది: 

అంతే కాకుండా ఉదికపణయం (పదర్శిత మవుతుంది. తత్ఫలితంగా, కొన్నికొన్ని చోట్ల 

(పకృతిదృళ్యాల వర్ణనలతో సముదాత మవుతూ ఉంటుంది. ఈయన |వాసిన 'గీస్ నామా” 

అనే అధి షేపకావ్యం, మా సాహిత్యంలోని హాజ్టియా (హాస్య-అధి షేప) మస్న వీల్లో మొట్ట 

మొదటిది. ఆ మాదిరి రచనలన్ని టిలోకీ ఇది అత్యుత్తమమైనది. 

“సామ్ నామా” అనే రజ్మియా మస్నవీ మూలంగానూ'నలదమయంతి' అనే ఐబటజ్మెియా 

((పణయం)మస్న వీ మూలంగానూ అధిక [పశ సి పొందడానికి అర్హుడై నవాడు లభ్మన్ రాయినా 

(మరణం:|కీ.శ.1897). ఈ రెండింటి లోనూ ఈయన, పారశీక భాషను కాశ్మీరీ భాషాస్వభా వానికి 

అనుగుణంగా మలుచుకోవడంలో కృతకృత్యుడయ్యాడు. మా గీతికారచయితల్లోక ల్హా ఆఅత్యుత 
a 

ముడని నిస్సంశయంగా చెప్పదగ్గ రసూల్ మీర్ (వ్రాసిన గజళ్ళలోనూ పాటల్లోనూ కూడా 

ఈ లక్షణం కనిపిస్తుంది. వాటిలో మానవుడే పేమికురాలు. ఆమె ఆకర్షణళక్రులను కవి అపరి 
మితంగా, అనర్గళంగా ఆభీవర్ణిసాడు. వాటిలో గాఢ మైన కాంక్ష, స్యభధ్భందత గోచరిసాయి. 

ఆ కాలంనాటి పాటల్ని గురించి, గజళ్ళను గురించి మొత్తంమీద ఇక్కడొక మాట 
చెప్పవలసి ఉంది. ఇవి వెనకటి వాటికంటె కలీ గాను, అనుక 5 ణాత్మకంగానూ కృతకంగానూ 

కూడా ఉతిటాయి. అంతేకాదు; పూర్వకాలపు పాటల్లో ఉన్న మాధుర్యాన్ని, సూటితనాన్ని, 

సున్ని తమైన తీక్షణతను ఇవి కొంతవరకు కోల్పోయాయి. అయితే, పూర్వగాథా స్మృతులను 

ఇం ప్రియానుభూతిని, ఆలంకారికతను పెంపొందించుకున్నాయి. ఈనాటి కవులు తమ మార్మిక 

కవితలు కూడా, ఈ 'గీత్' (వత్సన్) లేదా “గజల్” రూపంలో (వాస్తున్నారు. పెగా వీటిలో 

కూడా నుడికారం విషయంలోనూ పదబంధవిషయంలోను మార్పు గమనిస్తాం. ఈ కాలపు 

మార్మికకవి, పారశీక ధోరణిని అనుసరించి పానళాఆ-మధుపాాతల సంపదాయాన్ని,అనూచాన 

మైన మతాచార విధులపట్ల నిర్హవ్యాన్ని నమర్థి స్తాడు, ఈ యుగమంతటిలోకీ (పసిద్ధులై నమార్మిక 
కవులు--షుకుర్ బుషి, షాకలాందార్, మోమిన్ సాబ్, అజీజ్ దర్వేష్, నమాసాజ్ స్కాచ్ 

(కాల్ షమ్స్ ఫకీర్, వాహబ్ బార్ ,బహ్మన్ దార్ , అహ్మద్ బత్ ఆవారీ, వాజా మహ్మూద్. వారిలో 

చాలా మందిలో హిందూ, సూవీ సంప్రదాయాల సంశ్లేషణ కనిపిస్తుంది. ఆంతేకాక, తాము 

“శాస్త్రం” (శాస్తర్ హైయోో చెప్పిన (ప్రకారం పలుకుతున్నట్టు చెబుతారు. వీరి ఊత్తమ 
కవితల్లో, మార్మిక తను కవిత్వంగా పరివర నచేసే లక్షణాలున్నాయి. 

మార్మికకవితకు భిన్నంగా “పవి(త కవిత” వాసే కవులందరిలోకీ అత్యంత (పసి 
ధ్రంగా వినబడే పేరు అబుల్ ఆహ్యద్ నదీమ్ది. ఈయన భక్యావేశంతోను, గౌరవ్వపపత్తుల 
తోను నిండిన గీత ౩ లిలో మహమ్మద్ (పవక్ష్త గురించి *నాత్” అనే కీరనలు రచించాడు. 
ఈయనా (18856-1925), హోబిన్కు చెందిన వాహట్ పరో (1848-1909) ఒకే అంతర్వు 

గంలోని వాళ్ళు. వాహబ్ పరో అనేక (గ్రంథాలు వాకాడు. వాటిలో _పణయానికీ ద్వంద 
యుద్దానికీ పేరుగన్న మస్నవీలు, పాటలు, గజళ్ళు, “షానామాలు” కలిసి 28,491 కవిత 
లున్నాయి. ఇలాగే అబీజుల్దా హెక్కాని [1854-19 20] కూడా చెప్పుకోదగ్గ కవి. ఈయన 
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మార్మిక కవితనూ మత|పమేయం లేని లౌకిక కవితనూ మన్న వీల్లోనూ గజళ్ళలోనూ అందిం 

చడమే కాకుండా “సహ్హాబ్ నామా" (వరద కథ), 'ఆకతిష్ నామా” (మహాగ్నె కథ) వంటి 

సందర్భ వళమైన కవితలు కూడా (వాకాడు. (పకృతి సంబంధమైన విపత్తులను, ఆవిసీతిపరు 

లైన ఉద్యోగి బృందంవారి నిరంకుశ క్వాన్ని చి.తించే మన్న వీలు, మార్మిక గీతాలు, ఇతర మెక 

వాటలు, గజళ్ళు, 'షహరాషేబ్' శక్తులు [వాసిన ఇతర కవులు కూడా ఉన్నారు. కాని 

ఈ సం[గహ సమీక్షలో వాటి సంగతి విడిచి పెట్టక తప్పదు. 

ఈ కడపటి జంకర్యుగంలో చెప్పుకోదగ్గ మరొకకవి కృష్ణ రజ్ఞాన్ (1850-1952). 

ఈయన 'శినపరిణయి కావ్యం, అనేకమైన లీలాగిీతాలూ వాకాడు. ఈయన భాష సరళంగా, 

మధురంగా ఉంటుంది. ఇందులో అందంగాని, (పభావోత్సాదకతగాని లోపీంచదు. 

నాట్యానుకూల మైన లయ7ు, ఆనందపారవళ్య గుణం దీనికి స్వాభావికంగా సిద్దించాయి. 

6 

కొంచెం ఇంచుమించుగా, శతాబ్ది మలుపు తిరిగేనాటికి ఉర్దూ [ప్రభావ మొక్కటే 

కాదు; పొంది, ఇంగ్లీషు భాషల (పభావలకూడా _పస్సుటం కావడం మొదలైంది. కంకర 

రోడ్డతో పెద్ద పెద్ద రహదారులు ఏర్పడ టరివల్లా, తంతితపాలా సౌకర్యాలు చేకూరడంవల్హా 

కాశ్మీరలోయకు ఇతర ప్రాంతాలతో సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. పాలనరంగంలో ఉన్నత 

స్థాయిలో ఇంగ్లీషును అధికార భాషగా [పవేశ పెట్టారు; పారశీక భాష పట్టు సడలటం మొద 

లైంది. కాశ్మీర భాషలో వచనరచనల (పాదుర్శ్భావం ఈ కాలంలో గమనిస్తాం, బైబిలు 

అనువాద మైంది ; ఆలాగే యూ క్లీడ్, ఇస్తామ్ మత సంప్రదాయాలతో కూడిన తఫ్సీర్ -ఇ- 

కొరాహొ, మిసల్ వంటి (గంథాలు కాశ్మీరీలో వెలువడ్డాయి. ఈశ్వర్ కౌల్ కాశ్మీరీ 

శబ్లామృత మనే పేరుతో ఒక వ్యాకరణం (వ్రాశాడు. రివ హింటన్ నోల్స్ సేకరించిన 

సామెతలు, జానపద కథలు పుస్తకరూపంలో వెలువడ్డాయి. ఆలాగే, సర్ ఆరెల్ స్టీస్ 

(వాసిన హారిస్ కథలు కూడా వచ్చాయి. 1925తో ముగిసే ఈ సుదీర్హ కాలంలో నంద్ లాల్ 

కౌల్ _ చాలావరకు ఉరూ నుంచి అనువదించిన = సతు క్రహ్యుత్ (సత్యానికి గీటురాయి), 

రామున్ రాజ్ (శ్రీరామరాజ్యం), (వహ్లాద్ భగక్ (భక్త పరిస్లాదుడు) వంటి నాటకాలతో 

మంచి సంచలనం కలిగించాడు. 

7 

నాలుగో యుగం గులామ్ ఆహ్మద్ మజూగ్ శకం, సాహితీ సృజనాత్మకత శ్నీణ 

సితిలో ఉన్న సంధియుగంలో కాశ్మీరీ కవితను సజీవంగా గిలిపినడాడు ఈయన. గజల్ , 

గ | పః దంళో ఒకడు రసూల్ మీర్. 

గిక్ అనే |పక్రియల్లో సిద్ధహాస్తు అనిపించుకొన్న (పసిద్ధు లిడ్డి 

యె జం 

ఇల ఆ శ జ 

దండో వాడు ఈయన. అంతేకాదు; ఈయన భాషాసవాజమైన దేశీ యసంగీతాన్ని పునప్టవ
ింవ 

స పీ మెన కృతక ఆలంకారిక పౌరశికి తెలి 

చేయడ మేకాక రెఖా అనే మస్న పీల్లోని సారహీనమైన కృ 5 కార 

నుంచి భాషను విముక్తం కాపించాడు. ఈయన ఇంకా చేశాడు. పల్టెటూర పల్లి , 

తోటమాలీ' (సంచలనాత్మక మైన దేశభ కీ కవిత) వంటి అనేక కవితల్లో ఈయన ఆధునిక 
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స్వరం పలికించాడు. స్వాతం. త్యం గురించి అధి షేపాత్మకంగా గజల్లో ఈయన, స్వాతం 

(త్యానంతర కాలంలో దేశ పజల [భమలన్నీ ఎలా పటాపందలయామో వివరించాడు, 

ఈయనకు సమకాలికుడైన అబ్బుల్ ఆహ్మద్ ఆజాద్ అనే యువకవి నజ్మ్లు (వాశాడు. వస్తు 

థా వెక్యంతో వాసిన ఈ పద్యాలు, విప్లవాత్మక మైన కావ్యవస్తువులనా. శయించినవి. షిక్యా- 

ఇ-ఇభ్లిన్ (సైకాను ఫిర్యాదు), దర్యాస్ (నది), పాంతార్ (జలపాతం) మొదలైనవి 

ఇందుకు ఉదాహరణలు. సాంపదాయికులయితే తమ పూర్వులలాగే మస్నవీలు, గజళ్ళు 

_వాస్తూ వచ్చారు. కాని యువకవులు మాతం, దేశంలోని ఇతర (పాంతాల్లో వచ్చిన సామాజిక 

రాజకీయ ఉద్యమాల (పభావానికి లోనయినారు. గులాబ్ హసన్ బేగ్ ఆరిఫ్ “చతుప్పదు' లను 

(ప వెళ పెట్టాడు. గులామ్ అహ్మద్ ఫజిల్, నందలాల్ అంబర్జార్ కాల్పనిక కవితలు [వాళారు, 

ఆయినప్పటికీ అవ్మాద్ ఫజిల్ (వాసిన (కాలకోర్ | కుమ్మరివాళ్ళ ఆమ్మాయి |, అంబర్జార్ 

(వాసిన కనడోర్ | చెవిరింగులు] వంటి కవితల్లో విశేష మేమిటంటే, పూర్వులు సిద్ధంచేసి 

పెట్టిన పాతకాలప్పు నిస్సారమైన శైలిని చాలావరకు పరిహరించారు. 

అయితే, ఇంకా లోతుగాచూ స్తే, కాశ్మీరీక వితలో కొత్తగొంతు విప్పినవాడు జిందా కౌల్ 

అని చెప్పాలి. 85 కవితలు గల ఈయన కావ్యం చిరు సు[మాన్. ఈయన కవితల్లో మార్మి 

కత ఉన్నప్పటికీ ఒక విశిష్టత ఏమిటంటే, వాటిలో శోధనాత్మకమైన ఒక సంశయం, ప్రశ్నించే 

ధోరణి గోచిరిస్తాయి. గాఢమైన చింతనాశీలత కనిపిస్తుంది. లోలన్ కున్ (_పేమకు), వనన్ 
మన్ట్లాల్ (మరుగుపడిన మాణిక్యాలు), సస్త్రయారే (ఆసంసిద్ధత) వంటి కొన్ని కవితల్లో 

ఆరుదై న దార్శనికత గోచరిస్తుంది. ఈయన కొన్ని నవీన ఛందోరీతులు, పద్యరూపాలు--- 

క్రమబద్ధమెనవఏ కమవిరుద్ధమెనవీ కూడా (పవేళ పెట్టాడు. 

8 
1947 అక్టోబరులో కాళ్మీరుమీద వాయవ్యదిళ నుంచి దాడి జరిగింది. పాకిసాన్ పోదృ 

అంతో సొగిన ఈ దాడితో మా సమకాలిక సాహిత్యయుగం మొదత్ర౦ది.కొత్త నాటక రచయి 

తలూ వచన రచయితలూ, కవులూ హఠాత్తుగా రంగంలోకి విరుచుకుపడ్డారు. పూర్యయుగపు 

యువకవులు వీళ్ళతో కలికారు. జీవన్మరణ సంఘర్షణగా గణించదగిన కావ్యవస్తువుల నెన్ను 
కొని రచనలు పారంభించారు. ఆయితే చివరికి, వీళ్ళు (వాసినవాటిలో చాలావరకు సందర్భాను 

సారంగా |వాసినవి, రచనాకాల ముద వేసుకొన్నవి ఆయితే కావచ్చుకాని, కొన్ని కావ్యాల్లోనూ 

నాటికల్లోనూ ఆలంకారిక మైన అభీన్య కిలో ఓక నూత్న స్యరం, భావాతిరేకం, దేశభ కీ, 

విస్తృతమైన సామాజికవాద పరమైన సానుభూతి, అమోఘమైన కొతలయలు, ఛందస్సులు కని 

పిసాయి. ఆంగ ఉర్జూ సాహిత్యాల పభావముుద వేసుకొన్న ఈ పు నరుబ్దీవన యుగానికి నాయ 

కులు-దినానాథ్ నదీం, నూర్ మొహమ్మద్ రోషన్, ఆమిన్ కామిల్ (పభ్ళళులు. వీరి తరవాత 

వచ్చిన యువకవులు - రహ్మాన్ రాహీ, గులామ్ నవీ, ఫిరాక్, ముజఫర్ అజీమ్, మోహన్ 

లాల్ బేకన్, చమున్లాల్ చమన్, గులామ్ రసూల్ సంతోష్, గులాబ్ నవీ ఖయాల్. కథానికా, 

కథాత్మకవచన రచయితలు  ఆఖార్ మొహి-ఉద్-దీన్, అమీన్ కామిల్, దీపక్ కౌల్, బన్సీ 

నిర్ణోష్, అవాబాయ్ కిషన్ రెహ్బార్, హృదయ్ భారతి, ఉమెర్న్ కౌల్, సూఫీ గులాజ్ ముహ 
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మ్మద్, అలీముహమ్మద్ లోనే, శంకర్ రాయినా మొదలై నవారు. కాశ్మీరీ కవిత్వానికి ఉజ్జ్వల 
మైన శృంగారం సంకరించి, సంగీత రూపకం, సానెట్ వంటి కొత |పకియలందించి అనూ 

హ్యమైన ఆకర్షక పదజాలం సమకూర్చి నవాడు దీనానాథ్ నదీమ్, అయితే రాహీ, గజల్ లో 

ఆధునిక ఛింతనా విషయాన్ని జోడించి బౌద్ధికం కావించడంలో కృతకృశ్యుడయ్యాడు. 

గులామ్ రనూల్ నజ్కీ, చతుష్పదుల్లో [వాసిన 'నమ్రోద్ నామా” విలువె న [గంథంగా ఇటీ 
వల మన్ననలందుకొన్నది. 

నాటకరంగంలో కొత్త దనం బయలుదేరింది. సోమనాథ్ జుట్టి రచించిన " మోదుర్ 

మస్”, లేదా విజి 'వావ్' ఆలీ మహమ్మద్ లోనే (వాసిన 'తాజీ బతున్కాన్” వంటివి జనరంజ 
కత్వాన్ని సంపాదించుకొన్నవి. “మచామా నాటక రీతిలో పుష్కర్ భాన్ రచించినవీ జన 
పీయత సంపాదించాయి. ఇవి హాస్యర సపూరిత మైనవి. తక్కిన నాటక రచనలంతగా 

గుర్తింపు పొందలేదు. విదేశభాషల ఉద్గ 9ంథాఅకూ టాగూరు నాటకాలకూ కొన్ని ఆను 

వాదాలు వెలువడ్డాయి. 

కాశ్మీరీ సాహిత్యంలో -- సాధారణంగా కథానికల్లోను ; ఆకార్ మొహి-ఉద్-దీన్ 
(వాసిన 'దోడ్ దాగ్” ఆనే నవలికలోను; గులామ్ మొహి-ఉద్-_దీన్ హాబిని, రెవ్మోన్ రాహీ: 

జె, ఎల్. కౌల్ మొదలై నవారి విమర్శావ్యాసాలలోను ; స్కాట్, శీలచితణ, వ్యాసం, రేశియో 

రూపకాలు, సాధారణంగా నాటకాలువంటి ప్ర క్రియల్లోను ఉన్నత (ప్రమాణాలను సాధించడం 

జరిగింది. 

విషయసూచిక 

పద్య విభాగం 

l వాల్ 
పద్యసూక్తులు లాల్ దత్ 

౨ |శుఖ్ 
శ నంద్ బుషీ 

వి పాట 
హవీబుల్లా 

4 వత్సన్ 
పాకలు హబాొ ఖతూన్ 

కర్త త్వం తలియడు 
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మం చిభార్య - చెడ్డభార్య 

వలీ ఉల్లా మోటూ 

బాలక్ళష్టుడు ॥ 

ఆత్మసాజణాతా-రం 

పరమానంద్ 

నొష్లాబ్ విలాపం 

రె_తు - పురోహితుడు 

మక్పూల్ షా 

సామ్, మకోకాల్ ల పోట్లాట 

లభ్మన్ రాయినా 

నమా సాహెబ్, వహాబ్ కార్, అజీజ్ దర్వేష్ 
వత్సన్ 

పాటలు రసూల్ మీర్ 
లీలాగీతం 

కృష్ణర జ్ఞాన్ 

రావోయి తోటమాలీ 

గజల్ , 

పల్లి టూరిపిల్ల 0౪ 

గులామ్ అహ్మద్ మహూర్ 

మానవ విలాపం 

జిందాకౌల్ 

చెవి రింగులు 

నంద్లాల్ అంబరార్ 

కొలడచవాగు | 

గులామ్ హనన్ బేగ్ 

నై_నికమి| తమా | . 

చం దుడు 

సానెట్ దీనానాథ్ నదీమ్ 

చిరకాండు 

అమీన్ కామిల్ 

జ్వాల - నృత్యం 06 
సరివార్డు గ సీశేరదంలో 

| గులామ్ నబి ఖియాల్స్ 
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గులామ్ రసూల్ నజ్కీ 

వచనవిభాగం 

ఆఖార్ మొహి_ఉద్.దీన్ 

అఖార్ మొహి_ఉద్_దీన్ 

రహ్మాన్ రాహీ 

80. కథానాయకుడు మచామా 

పుష్కర్ భాన్ 

ఏ1. విలేఖరులకు 

ఆఖార్ మొహి-ఉద్-దీన్ 

లీబి, చారి [తక భూమిక 
ఆవతార్ కిషన్ 

1. నాభ్ (పద్యనూక్తులు) 

లాల్ దద్ (14వ శతాబ్ది) 

1. వడకని దారంతో, మహాసము దంలో 

నా నావను లాక్కొనిపోతూ పారిసాను : 
@్ర — 

నా మొర విని ఆ దేవుడు 

పదిలంగా కడలి దాటించేనా ! 

నేను వ్యర్థమైపోతాను, మట్టిముంతల్లో నీళ్ళలా, 
P= టి లు 

అభిలాషపడతాను ఇల్లు చేరాలని. 

న. బారువ బరువున్నంతగా, ఆర్థంకాని 

ఈ [పపంచభారం, ఈ సరదాలు, 

వడిసెల వదులై పోగా, నా వీపున పడి 

వెన్ను వంచేస్తోంది, తన బరువుతో. 

మా గురువుగారన్నారు- ఆత్మసాకాత్కారంకో సం 

నేనీ (ప్రపంచాన్నే వదులుకోవాలని= 

అది నాకొక అరిష్టమే అయింది. అయ్యో ! నావాళ్ళు 

చెల్ఫాచెదరయినారు, కాపరిలేని గొరెల మందలా. 
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ఓ ఆత్మా, విలవిస్తాను నీ కోసం ఎడతేరిపి లేకండా 

ఈ లోకపు మాయాజాలంలో, సుఖభాంతిలో 

లంగరులా చిక్కుకున్నావు 

సీ సహజ స్వరూపాన్నే విస్మరించావు. 

ఈ బంధాల నీడల్లో ఒక్క టెనా కనీసం 

రాదు నీ వెంట, నువు కన్నుమాసిన వెనక, 

మనస్సు గురంలా పరుగులు తీస్తోంది 

ఆకాశంలో, లక్ష యోజనాలదూరం రెప్పపాటు కాలంలో. 

నిజమైన జ్ఞాని అన్న వాడు 

పరుగులు తీసే ఆ గున్రానికి వేస్తాడు కళ్ళెం. 

[పాణాపానాలనే చ (కాలు పూన్చిన తన రథాన్ని 

నడిపిసాడు సరిగా ముందుకు, 

వెదుకుతూ వేసారుతూ అతనికోసం 

అలిసిపోయింది ఈ లల్ల. 

నేను పర్మిశమించాను, నా శ క్రికిమించి కూడా. 

అతనికోసం అన్వేషిసూ ఆతని తలపులు గడియపడ్డాయని తెలుసుకున్నాను' 

నా ఆకాంక్ష నిది ఇంకా గాఢం చేసింది, పట్టుదల పెంచింది 

నేను కదలను ఇక్కడినుంచి, ఉన్నచోటే నిలబడతాను స్థిరంగా 

ఆతని దర్శనంకోసం, ఆశానురాగాలు నింపుకొని, 

కోరిక, కామం, గర్వం ఆన్న 

ముగ్గురు దొంగల్నీ చంపేదెవరు ? 

వినయంతో, దయార్డం9 హృదయంతో 

తానందరికీ సేవకుడయ్యేవాడెవరు ? 

వాడే - దేవుణ్ణి వెది కేవాడు, 

తక్కి_నదల్లా బూడిదగా భావించేవాడు. 

హంస సాగే దారిలో ఆ స్వామిని పిలుస్తూ 

భఖ వజంధాలనుంచి, ద్వండ్వాఅనుంచి మనస్సును విముక్తం చేస్తే_ 

నువ్వు చెవిఒగ్గి వింటున్నది ఈ లోకం పీలుపునే అయినా. 

తప్పకుండా కురుస్తుండి సీ మైన, దేవుని దయ. 

రాతి కడజామునే మేల్కొన్న నేను 

చం(దుడు కుంకుతూ ఉండగా పిలిచాను ఎలుగెత్తి, 

విచ్చిదాన్ని, [భమించే మనస్సును 

భగవంతుని (పేమతో దాని బాధను చల్లారుస్తూ 

అరిచాను నేను, “నేనే, లల్లాని; నేనే, లల్హాని” 

అంటూ మేల్కొలిపాను, నా (ప్రీయతముణ్ణి, నా నిజమైన ఆత్మను, 



10. 

11. 

12. 

18. 

నా మనస్సు అతనిలో ఐక్యమవడంతో 

తొలగిపోయింది నా (పది) ఇం|డియాల మాలిన్యమంతా. 

నా గుండె లోతుల్లో వెదికాను నేను 

అగోచరమైన చం|డబింబంకోసం; చూస్తే ఏం కనిపించింది ? 
(పతిదీ తనను షోలినదాంట్లో లీనమవుతోంది 

(పతిచోటా నేను చూసింది ఒక్క భగవంతుణ్ణే- 

ఇక్క_డా, ఇక్క-డా, ఇక్కడా, 

ఉన్నదంతా నీవే అయితే ఓ భగవాన్ | 

ఇన్ని రూపాల్లో చూపేది ఏమిటి, ఇదంతా నీ లీల. 

కంటికవుపించే ఈ విశాల విశ్వాన్ని 

పునఃపునః సాగించే అభ్యాసం ద్వారా 

శూన్యంలోకి ఉద్ధరించినప్పుడు; 

ఆకాశంలో సగుణం లీనమయినప్పుడు 

నీళ్ళలోకి తుళ్ళిపడే నీళ్ళలాగ ; 

అప్పుడా శూన్యం కూడా లయమైపోయి 

ఆనంద మొక), టితప్ప మరేదీ మిగలనప్పుడు- 

అప్పుడు తెలునుకో, ఇదే సిద్ధాంతం సీకు సత్యమని, 

ఇక్కడ పలుకులేదు, తలపులేదు 
లోకాతీతం లేదు, అనతీతమూ లేదు; 
మౌన వతాలవల్ల, ము[దలవల్ల, 

య 0 

రకరకాల ఆసనాలవల్లా (పవేశం లేదిక్కడ; 

శివశక్రిత త్యం కూడా నిలిచేది కాదిక్కడ 

అనిర్వచనీయమై నిలిచేది ఏదో అదే నిత్యసత్యం, 

ఉద్యాన ద్యారంగుండా (ప్రవేశించాను నేను 

నా ఆత్మలోకి, 

ఓహో ! ఏమని చెప్పను నా ఆనందం? 

శివళ క్తులిద్దరూ ఒకే రూపంలో నిబద్ధులై నారు ; 

అక్కడ ఆనందసరసిలో నిమగ్ననయానునేను 
జీవించి ఉంటూనే మృత పాయమయాను 

నా కేమయితేమట్టుకు ఇస్పుడు నాకేమి లెక్క ? 

ఆత్మ నిత్యనూతనం; చందుడు నిత్యనూతనుడు 

ఆలాగే చూస్తాను [పపంచాన్ని, నవంనవంగా 

శః లల్దాని-మనళ్ళరీ కాల్ని ఇళ నం చేనుకొన్న దాన్ని కనక 

(నిన్న రేపులన్నీ అంతరించాయి నాకు) 
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నిత్యమైన వర్తమానంలోనే జీవిస్తాను నేను 

ఎప్పటికీ నిత్యనూతనంగా, 

ని [శుఖ్ 

నంద్ బుష్ (1877-1488) 

1, తన అన్నం ఇతరులకు పంచేవాడు 

(ప్రార్థనలో మగ్నుడై నిర్భయంగా 

రోజులూ నెలలూ తరబడి ఉపవాసాలు చేస్తూ 

(ాంతినీ, కామాన్నీ, గర్వాన్నీ విడిచిపెట్రేవాడు- 

స్వర్గానికి చేరుకోగలవాడు వాడే 

నిజానికి వాడే ముసల్మాను. 

చలికాలం గడుస్తుంది, వేసవికూడా వస్తుంది 

నల్రిపిట్టల పాట చెవులకే సోకదింక 

దురదృష్టం, సౌభాగ్యం గడుసాయి 

సుఖంగా ఉన్నరోజులు దాటిపోతాయి. 

లి, (ఆఅ) నీిజ6 తొలిపొద్దు ఆందంలాటిది 

4. 

అబద్ధం పీకాచం వెడనవ్వులాటిది. 

ఆ.) నిజాన్ని విడిచిపెట్దిసి, ఆబద్ధాన్ని అనుసరించాను 

నా నూలంతా చిక్కుముళ్ళు పడింది. 

రాళ్ళుగుట్టల్లో ఆదృ్భృళ్య మెంది నీటిబుగ్గ 

దొంగల సాంగత్యంలో నింపయాడు బుషి 

అజ్ఞానుల మధ్యంలో గురువే అంతరించాడు 

కాకుల గుంపులో హంస కనుమరుగై పోయింది. 

తోటలో ఒక గువ్వ పువ్వు నన్వేషిస్తోంది 

గుడ్డగూబ విజనస్థరాన్ని కోరుకుంటోంది 

ఆడనక్మ_ బంజర్హను గాలిసోంది- 

పేడకోసం, దుమ్ముకోసం పరుగెడుతోంది గాడిద. 

| పేమంటే, తల్లికి ఏకెకపుతుకి మరణంలాటిది =- 

ఆ తల్లి కంటికి కునుకన్నది వస్తుందా ? 
(పేమందే, కండిరీగల దండు విషపు కాట్టవంటిది - 

ఆవి బాధించిన వాడికి విశాంతి ఉంటుండా ? 

(సేమంచటే, వాడిగల బాకు పోటులాంటిది ా 

ఆ పోటు తిన్నవాడు నిట్టూర్చు విడవగలడా 1 . 

కాలీందీ 
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తి. పొట 

హవీబుల్లా (1555 - 1617) 

(పీమకు నేను దాసుడి నయ్యాను 

నన్నుచూసి ఆ దేవృడెంతో ముచ్చటపడ్డాడు 

(పేమించు మనసారా, అప్పుడు రుచిచూసావు నువ్వు 

మనల్ని ఇక్కడికిచేర్చిన జీవితవాహిని నింపే మధువును 
జీవులన్ని టినీ, దేవుడు సృష్టించినది 
ఆ నదీ జలాలతోనే. 

ఎడతెరిపిలేకుండా తాగుతారు కొందరు, ముంతవెనక ముంత 

తాగుతూనే గమ్యం చేరుకుంటారు కొందరు 

అదేపనిగా కాచుకొని ఉంటారు కొందరు, నిష్పయో జనంగా. 

4. వత్సన్ (పొటలు) 

హవాఖటూన్ (1551 - 1606) 
1. పారిపోయావా, నా హృదయాన్ని దోచుకుని, 

నాకు చెప్పకుండా, దొంగలా 

రా (పియా, నా దరికి రా 

రా మితమా, ఈ నవయౌవనంలో ఇద్దరం 

ఏరుకుందాము కలిసి, మత్తెపువ్వుల్ని 

వెళ్ళినవాడు మళ్ళీ రాడిక 

నేణు సీమేలు కోరతాను; మరెందుకీ ఆలస్యం ? 

రాపియా, నా దకికి రా. 

రా మ్మితమా, ఏటి ఒడ్డుకూ గుట్టదరికీ సోదాం 

రంగురంగుల అందాల పూలు కోనుకుందాం ; 

లోకుల మాటలు లెక్కచేయనే వద్దు మనం 

పుకార్హతో, గుసగునలతో మొరటుగా 

రచ్చ కెక్కిస్తారు నన్ను ; ఆదినా దురదృష్టం, 

విధివేసిన పీటముడిని విప్ప జాలిగదెవ్వరు ? 

ఆదే విధి వాళ్ళకూ రాసిపెట్టి ఉండవచ్చు 
ఏమో ఎవరు చెప్పగఆరు ? రా|పియా, సీ కొరశే నా నిరీక్షణ 

ఎంతో చెడ్డగా చెప్పారు ఆయనతో నాగురించి 

చెవుల్లో ఆయనకు విషం నూరిపోళారు 

ఆ మాటలే నమ్మాడ, అమాయకుడు 

ఆయో్య, నా గతేమిటి? ఇకేమిటి ? 
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ఏటిరేవుకు మనం వెళ్ళేటప్పుడు 

(ప్రపంచమంతా నిద్రలో మునిగి ఉంటుంది నేను తప్ప 
కూచుని కూచుని అక్కడే గడుపుతాను రా|తంతా 

నాపియుని సందేళంకోనరి 

నాకు విశ్రాంతి లేదు, నిద్రలేదు 

రాపియా, నా దరికి రా. 

రా మరి, పరాయిదాన్నిలా చూడ్డం మాను 

| పేమపలికే తొందర పిలుపుకు మారుపలుకు 
ఎంత తపిస్తున్నానో సీ కోసం, నువ్వే చూడు 

జీవితం స్వల్పకాలికం, ఎంతోకాలం ఉండ బోమిక్కడ 

కనక, రా (పియా, నా దరికిరా. 

(షియా, ఎవతె నిన్ను ఆకట్టుకుంది ? 

ఆమె ఎలాటి (ప్రత్యర్థి నాకు ? 

నీ మనన్సు మాఠదా? విచారం విడిచి నా దరికి రావా? 

చెప్పు, నన్ను పరాయిదానిలా చూసావెందుకు ర్ 

చిమ్మ చీక ట్లో తలుపు తెరిచాను నేను 

నువ్వువస్తావని, కొద్ది సేపట్లో 

నేను |పేమిస్తున్నాను, నువ్వు (పేమిసున్నావు 

ఇంకెలదుకి కాలహరణం ? 

ఆయ్యో, ఎందుకునన్ని లా పరిత్యజిస్తావు ? 

చూడు, | పేమ అనే మూసతో 

మాడి బూడిదై పోతున్నా, నీ కోసం తపిసున్నా 

బాదంకాయల్లాటి నాకళ్ళు ధారకట్టి వర్షిస్తున్నాయి 

నీ కోసల. నీ ఒక్కడికోసం 

నా ఇంటేకి నిన్ను చేర్చే ఆ దారులే 

తప్పించి తిరుగుతున్నావు నువ్వు. 

తోటలో పెరిగిన మల్రెపువ్వునే నేను. 

నవయొవనఆలో ఉన్న దానినే; అంజనా 

[గీష్మంలో మంచులా వ్యర్థ మై పోతున్నా, 

తోటలోకి రా ఓ (వియా 

వచ్చి ఆ|[ఘాణిలచు నువ్వు ఈ మల్లొపువ్వును 

ఇది నీ కోసం పూసిన పువ్వు. 

(పఠతిఉదయం నవవధువునై నేను 

ఫెళ్ళి దుస్తులూ ఆభరణాలూ ఆలంకరించుకుంటాను 

కాశ్మీరీ 



వత్సన్ 

సీ కోసం, సీక్రు స్వాగతం వలకడంకో సం. 

కొని నువ్వు తప్పుకొని తిరుగుతున్నావు, మళ్ళిపోతున్నావు 

ఆయ్యో, ఎంత వాధిసావు నువ్వు ? 

అయో్య | పాపం : హవా ఖతూన్ 

సేవించలేదా సరిగా నిన్ను 7 

తన యౌవనాన్ని కోల్పోయిందామె, విఫలమైన |పేమతో 

ఎంత బాధాకర మెంది ఈ జ్ఞాపకం 

ఆమె గుండెలో గుచ్చుకుంటు న్నది. 
రావోయి, ఇంకా సమయం మించిపోలేదు 

నన్నెందుకు తప్పిస్తున్నావు, ర్నాపియా. 

అర్ని మాల్ (మరణం : 1800) 

l. ఒక వేసవి మల్రియనై పుష్బించిన నేను 

మారిపోయానిప్పుడు 

పచ్చని గులావీ పూవులా 

ఎప్పుడు వచ్చేను (పేమ, అయ్యో ఇంకెప్పుడు ? 

పూలతో పూబించాను, పండ్లూ కలకండపలుకులూ 

సమర్పించానతనికి 

నా గుండెను దోచుకున్నాడు, నేను మోసపోయాను. 

అతను వెళ్ళిపోయాడు, 

నలాగురిలో నవ్వులపాలయాను. 

నా స్నేహితులముందే చిన్నబుచ్చాడు నన్ను 

సిగ్గుతో చిమిడిపోయాను 

కాని రగులుతూనే ఉంది ఇంకా, నాలో | పేమజ్వాల 

ఈ బాధ చెప్పుకోడానికి ఎవరున్నారు నాకు ? 

వేకువవేళనే మేల్కొని నేను 
అన్వేషిస్తాను నా పీయుడికోసం 

గుట్టల మీదా ఎత్రయిన కొండలమీదా 

ఎదురుచూస్తుంటాను ఆతని రాకకోసం 

రాడా [పియుడు నా కోసం ? 

ప్రియుడికోసం నింపిఉందాను మధుపాతలు 

వెళ్ల, అతన్ని ఎలుగెత్రిపీలు | 

కొండలో, కోనల్లో పచ్చపచ్చని మెదానాల్లో 
© రే on ధి 

సుతిమె తని తలపులనే పంపా నతనికోసం. 
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(క రృత్వం 

లేడీలా తిరుగుతాడతడు దూర అగా ఎక్కడో 

నా బాధ నన్ను పడమని వదిలేసి ఇక్కడ, 

వెళ్ళు, ఆతన్ని ఎలుగెత్తి పిలు ! 

పళ్ళాలలో తీర్చి పెట్టాను తీపిరొ'పైలు 

చాలా, రకరకాలవి,. 

మనంచరినీ సమ్మోహపరుస్తుంది (పేమ 

ఎలా భరించేది నేనీ వేదన ? 

స్వేచ్చ పొందేది ఎలా ? 

వెళ్ళు, అతన్ని ఎలుగెత్తి పిలు: 

నా పడుచుతనం కలల్ని పంచుకొన్నవాడా, 

ఓ నా (పియుడా! యొవనసహచరుడా , 

ఆర్పిసానివిగో సీ పాదపద్మాల దగ్గర 

ఈ నా కంటి పాపలనే : 

చిన్న తనపు ఆమాయకత్యంలో నేను 

అల్పమైనవాటితో ఆటలాడుకొన్నాను 

నా పడుచుతనం విలువను తెలునుకోలేదు. 

కాని పరితపిస్తున్నానిప్పుడు 

నా (ప్రియుడికోసం, 

నా పడుచుతనం కలల్ని పంచుకున్న వాడికో సం. 

పెన తిరుగుతుంటావు నువ్వు - కోకిలలా 

కొండల్లో పడి ఆలా పోతూ 

చెదిరిపోతున్న దిప్పుడు నా గుండె, ఇక నేను 

మోసపోయాను |పేమను నమ్ముకొని, 

తలుచుకో ఒకసారి ముదురెరుపు పువ్వును. 

... పిల్లనగోవిని, తుళ్ళిపడే సెలయేటిని 

ఇదే సమయం, నీ కోసం నేనెదురు చూ సేది 

రావామరి నువ్వు, ఈ ముదురెరుపు పువ్వులన్నీ 

పుష్పించే బుతువు వచ్చినప్పుడు ? 

ర్. 'లోల్ గీతికలు 

తెలియదు) 

వసంతమా, నవవసంతమా ! 

హాయిగా వీస్తోంది గాలి 

అంతంకానీ దుఃఖాల్ని, 

కాక్సీర్ 



లోల్ గీతికలు 

రా, పోగుజెయ్యి 

ఊదావన్నెగల పూలు, రంగురంగుల పూలు 

వసంతమా, నవవసంతమా ! 

మల్లెపువ్వు తెల్పగులాబితో అంటున్నది, 

“నేను వెల్లబారిపోయా” నని. 

గసగసాల మొక్క తన గాట్టు చూపిసోంది 

“సోనాపోష్” గర్వుంగాఊంది, ఆనందంగా 

వస్తోంది, పోతోంది “డెయిజీ” 

మ శ్రీవచ్చి తిరిగిపోతూ ఉంది, 
(పేమగా నిమురుతూ మమ్మల్ని 
వసంతమా, నవవసంతమా ! 

పూలన్నీ వచ్చాయి రకరకాల రంగుల్లో 

ఓ (పియా, ఎక్కడున్నావు నువ్వు? 

నాజూకయిన గులాబులు వచ్చాయి; 

సోనాపోష్ కూడా, 

వెలుగొందుతున్నాయి, సుగంధబంధుర మైన ఈ రాత్రివేళ 

వికసిస్తున్నాయి కోమలంగా, లార్క్స్పర్తు, హయాసింత్లు 
అవాటీ య 

ఆయినా నువ్వెక్కడున్నావు ? 

కారణంలేదా నేను దుఃభించడానికి ? 

మన్నించరాదా నామనవి నతడు, 

కొండలు కోనలు ఆమనితో అతదగించినపుడు, 

ఆంతటా బాదంపూలు విచ్చుకొంటున్నపుడు ? 

నేను విచ్చెత్తి పోతాను, ఆ పడుచుతనం రోజులు 
తలుచుకుంటూ ఉన్న ప్పుడు 

ఎంత నిజమైన | పేమికరాలో ఈ తుమ్మెద, 

వసంతంలో ఉద్యానవనాలు విలసిల్లుతున్న ప్పుడు 

సాగిస్తుంది సంచారం 

పీల్చుకొంటుండి తేనెలు మళ్ళీమళ్ళీ అదేపనిగా 

రెక్కల్లో సత్తువ ఉడిగేదాకా, నేల కూలేదాకా. 

మొగ్గతొడిగిన అప్సరసను నేను, అప్పుడే 
చందన తె లంలో స్నానమాడానో లేదో, 

వెళ్ళిపోయాడు నా [పియుడు నన్ను వదిలి, 

287 



288 

అనుకున్నాన ప్పుడు నేను 

అలికిడి లేకుండా ఆతన్ని వెదికీ 

పూలగుత్తులతో అలంక రించాలని, 

అతని కిరీటాన్ని 

కాని వికసీంచిందో లేదో ఒక్క పువ్వు, 

నా హృదయమనే ఉద్యానంలో 

వెళ్ళిపోయాడు నాపీయుడు, నన్ను వదిలి. 

రామధన్ ముగుస్తుంది రేపు 

కాని నాకు పండుగ లేదు, 

_పీయుడు నాదరిని లేకుండినప్పడు. 

పండుగ పాటించ జాలినవాడు 

పీయుడై నవాడొక)_డే. 

ఎందుకు బతికుండాలి నేను, 

నన్నెన్నడూ తలవనప్పుడతడు, 

నా కే ఆశా కలిగించనపుడు ? 

వస్తే రావచ్చు పండుగ --- 
నా కోసమెలా వస్తుందది ? 

నా గుండెలో దాగిన ఒకమంట 

దహించిపారేసోంది (పేమాగ్ని కుండంలో 

మసిగా, నుసిగా మారుస్తూ 

నాకేల ఇంక 

ఈ పండుగ విందు ? 

మంచులా కరిగించింది | పేమ నన్ను 

ఉరక లెత్తించింది కొండవాగుల్హా 

నిర్విరామంగా, వేసవి సెలయేళ్ళలా 

సాగిపోతాను నిర్విరామంగా. 

పూలతో నిండుతున్నాయి దూరాన పచ్చనిబయళ్ళు 

ఆలకించలేదా నామొర నువ్వు? 

కొండకొలనుల్లో వికసీస్తున్నాయి పూలు 

రా, పర్వత మైదానాల్లోకి పోదాంపద. 

దూరాన అడవుల్లో లిలాక్లు పువ్పిసున్నాయి 

ఆలకించనేలేదా నామొర నువ్వు ? 

నా పియా, నా మల్లెపూవా, నా మల్టెపూవా, 

కశ్మీరీ 



లోల్ గీతీకలు 

10. 

కే, 

(19) 

రావోయి, రా, 

కంటి కవుపడు, 

పరితపిసున్నాను నీకోసం. 

పడుచు పాయాన నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాను, 

వమ్ము చేస్తావెందుకు ఆ నమ్మకాన్ని ప్పుడు ? 

ఓ (పియా, నా పియా, 

పరిత పిస్తున్నాను నీకోసం. 

ఒకసారి రాగిగా మారుతూ 

ఒకసారి కంచుగా మారుతూ 

ఎంత ఆస్థిరుడతడు | 

తను చేసిన బాసలు నిలుపుకోడు 

వట్టి చంచలుడతడు, 

పడనే కూడదు (పేమలో 
అలాంటివాడు, 

అతన్నే అనుసరించాను తల పండబారే వఠకు, 

ఎవరింటికో వెళ్ళి ఉంటాడు ఈ వేళప్పుడతడు, 

వెయ్యిగుళ్ల పూజారి, 

వట్టి నయవంచకుడు | 
చీకటిలా నల్లనివి మంగురులతనివి 

ఉదయంలా తెల్లనిది వెలుగొందే ముఖమతనీది 

కాని, చేసిన బాసలు నిలుపుకోడతడు 
తానే ఉల్రంఘి సాడు 

విశ్వాసఘాతకుడు ! 

నా ముంగిట్లో అడుగుపెట్టి, (పేమ 

చుట్టూకలయజూసి వెళ్ళిపోయింది; 

ఒక్క క్షణంలో నిష్క్ర్రమించాడత డు, 

మళ్ళీ ఇటు రావడమంటూ ఉంటే 

నిలజెట్టి అడుగుతాను నేను : 

“ఏం? అంత అహంకరించి ఉన్నా వెందుకు? 

ఆంత నిర్ణయగా ఉన్నా వెందుకు * 

వస్తావులే నువ్వు, కాని ఇక్కడ నిలవవు 

ఆదరాబాదరాగా వస్తావు, 

తొందరగానే వెళ్ళిపోతావు,” 

పద్మ సదృశమైన ఆతని శరీరంమీది స్వేదబిందువులు 

మంట మెరిసే చుక ల్లా చం దుడిలా వెలుగుతుంటాయి 
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12, 

18. 

14, 

అతడే నా చెంత చేరితే ఎంత బాగుండు, 
నా కంఠంలో ఒక మాలికలా, 

వెచ్చని రొమ్మును విడవటం ఇష్టంలేనిదాని మాపిరిగా , 

అతనితో వినోదించాలని ఆభిలషిసాను 

కాని నన్ను చూసి బొమముడివేసాడతడు 
నాలో అవయవం (పతి ఒక్కటీ భయంతో వణికిపోతుంది. 

చిలక తన జంటకోసం వన్నినట్టు 

రాడా నా పియుడు నాదరికి ? 

చిలక కన్నె [పియునికోసం తపించడం చూశాను 

పాపీ రొమ్ముమీద నెత్తుటెరుపుగాయం చూశాను 

పావురం పడుచు విరహస్వరం విన్నాను 

ఆ పావురం వెలవెలబాటు (పవేశించింది నాలో 

ఆ రాచిలక తన జంటకోసం రాదా 

నా (ప్రియుడు నాదరికి రాడా * 

రా (పియా, కొంత సేపు వినోదిద్దాం 

పడుచుతనం సుతారంగా తేలిపోతుంటుండి, 

చిలిపి అల్లరి చేయడం ఇష్టం దానికి 

పడుచుతనమన్నది విచ్చుకుంటున్న మల్రిపువ్వు 

పచ్చగా, మెత్తగా సారఠభరిత మైనది. 

వయసన్నడి గుచ్చుకొనే ముళ్ళపొద 

ఎండి, పెశుసయి, నిండా ముఖ్టన్న దికి 

శరత్తులో మల్లెపువ్వు ముకుళిస్తుంది 

ఎండిపోయి చీమలపుట్టగా మారుతుంది 

పాపం ! అందమైన ఆ మల్లెపువ్వు 

మధుర వసంతంలోనే ఇరుక్కు పోయింది, 

ముండ్రతీ గలమధ్య, 

రా, (పియా, కొంత సేపు వినోదిద్దాంరా, 

ఓ తుమ్మెదరేడా, వినలేదా నువ్వు, 

వనాలన్నీ పుష్పించాయని శ 

ఓ పియా, వినలేదా నువ్వు, 

తీయని మనసుల కన్నెలకిప్తుడు ఎడబాటులు లేవని ? 
చలికాలపు విషాదాన్ని 'తొలగించినవాళ్లు 

ఆమనికారున ఆనందాల కె ఎదురు చూస్తున్నారు ; 

కాశ్మీరీ 



ఫరాద్ మరణం 
Ch 

15. 

16. 

టోసా ఉన్ని ఏకుతున్నారు వాళ్టు 

సీంగిణీరంగులదార౦ వడుకుతున్నారువాట్లు. 

పుట్టింటనే పుష్చిస్తున్నాయి పూలు 

కాని రానేరావు నువ్వింకా; నా కనిపిసోంది, 

నేనొక శాప గస్తురాలినని, ఒంటరిదాన్న ని 

నలుగురిలో నవ్వుల పాలవుతున్న దాన్నన, 

సా నొసటనున్న విధితో పోరాడి ఓడిపోయాను; 

విధిలిఖికాన్ని ఎదిర్చి గెలిచే వాశ్లైవరు ? 

అయ్యో, ఇంకా ఈ విధి ఏమి (వాసిపెట్టిందో నాకు * 

పుట్టింటనే పువ్చిస్తోంది మల్లెపువ్వు 

ఆయినా రావు నువ్వింకా, వ్యర్థంగా ఎదురుచూస్తున్నాను, 

చెప్పు, మ్మితమా, విధి నా వేపు చిరునవ్వెన్నడు చిందిస్తుందని ? 

ఎన్నడు వసాడు |పియుడు నాదరికి ? 

ఎంతోకాలం ఓర్మివహించి కాచుకొని ఉన్నాను 

నా గుండె మొద్దుబారింది, ఆక అంతరించింది. 

త్రీయనై నది |పేమకాండ 
నగలతో, అందాలతో ఆలంకరిసాను నా (పియుణ్జి 

చేతులకు గోరింటరంగు వేస్తాను 

పరిమళభరిత మైన ఒక్కముద్దుతో మైపూత పూసాను 

బంగారు కలకాల్లో మధువు నందిసాను. 

ఆవిధంగా నాహృదయపద్మం 

నీలిమలీనే | పేమసరసిలో వికసిస్తుంది 

చెప్పు, మిత్రమా, విధినావేపు 

చిరునవ్వెన్నడు చిందిస్తుంది? 

6, ఫర్తాద్ మరణం 

మహూ్మూద్గనీ([మరణం 1855) 

1. షిరీన్ ఫర్హాద్ను కాడనలేదని ఖుసోకు రూఢిఅయినప్పుడు 

ఫర్హాద్ కొండ పక్కకాలవ తవ్వేశాడని తెలిసినప్పుడు, 

తన మంతుల్ని పిలిచి ఇలా అడిగాడని చెబుతారు, 

“ఏం చెళ్యూలిప్పుడు నేను ? 

షిరీన్ తో అన్న మాట నిలబెట్టుకో వాలి ; 

మీకు తెలుసు, ఫర్హాద్కోసం తను పరితవిస్తోందని 
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నేను చచ్చిపోతాను, ఆమె లేకపోతే, బతకనే లేను, 
ఫర్హాద్ కోసం, నన్ను విడిచే'స్తే తను 

అంతకన్నా మంచిదికాదది నాకు.” తెలివెన మంతులు 

సలహా చెప్పారిలాగ, “మనం (ప్రకటన చేద్దాం, 
షిరీన్ చచ్చిపోయిందని.” తెలివై నదాన్ని ఒక ముసలిదాన్ని 

వయస్సు బరువుతో నడుము రెండ వంగినదాన్ని 

కనుక్కున్నారు వాళ్ళు, పంపించారు ఫర్హాద్ దగ్గరికి, ఆ 

వార్త వెల్లడించడానికి, షిరీన్ పోయిందన్న కబురును 

శకెించకుండా ఉండేందుకు, 

అది ఫర్షాద్ను సమీపినూనే బుడిబుడి దీర్హాలు తీసింది. 

“ఓయి వెరి పేమికుడా, చచ్చిపోయింది నీ షిరీన్ 

తొందరగా వెళ్ళు, కడసారి చూపు దక్కించుకో” 

“అయ్యో [” అంటూ గోడున దుఃఖించాడు ఫర్తాడ్, 

“ఇక చూడలేనా ? దేవతలాటి (పేయసి ముఖాన్ని, 

ఇంకలేదా ? కేనేలేదా ! 

నా విధే నాకు ఎదురు తిరిగింది. ఇంకా మంచి రోజులొసాయని 
ఆశించినప్పుడా ఇది జరిగింది ! 

కొండగుండా సొరంగంత వి మళ్ళించిన నీళ్ళు 

కారుతూ పారుతున్నాయి, అలాగే ఉండి నా అదృష్టం 

నోటి దగ్గరి ముద్ద చేతిలోంచి జారిపోయింది. 

అయ్యో, నాకు కీడు తల పెట్టి, విడదీసిన వారెవరు మమ్మల్ని?” 

అని వాపోతూ ఆతడు పెకెతి తన బాడిత, రెండు ముక్కలుగా 
తల బద్దలకొట్టుకున్నాడు, చనిపోతూ ఇలా ఆరిచాడు : 

“దేవుడా, నన్ను తీసుకుపో, నా షిరీన్ ఉన్నచోటికి.” 

ఆ వార్త ఆమెకు అందింది, వీలయినంత తొందరగా, 

తొందరగానే వచ్చిందక్కుడికి, తన (పియుణ్జి చూడ్డానికని ; 
ఆమె ముఖంలో ధారగా (సవించింది కన్నీరు, ఎడ తెరిపి లేకుండా 
దుమ్ములో పడిఉన్న ఫర్హాద్ను ఎలుగొత్తి విలివింది షిరీన్, 

నేలకు కూల్చిన అందమైన సైపస్ వృక్షంలాంటి వాణ్ణి, 
ఆతని గులాబి చెక్కిళ్ళనిండా నెత్తురు పులుముకున్నది 
చికిత్సకు అలవికానంతగా గాయపడింది ఆతని తల. అప్పుడామె 
మెత్తని తన ఒడిలో ఆతని తలపెట్టుకొని దుఃఖించింది, 

కాశ్మీరీ 
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“చెప్పు ఫర్డాద్, నౌ అమర పేమికుడా, ఈ దారుణమరణం 

ఎలా వచ్చింది సీకు చెప్పు! చావుదగ్గరవుతున్న ఆ చీకటి క్షణంలో 

షర్చత్తు అడిగింది నవ్వు ఎవర్ని? ఒకసారి లే, 

నేనెంత బాధతో విలపిస్తున్నానో విను, 

నువ్వు పోయిన తరవాత నేనిక పొణాలతో ఉండలేను. 

నువ్వులేకుండా ఎలా గడపగలను, ఈ రాాతులూ పగళ్ళూ ? 

ఎంత సులువుగా మోసపోయావు ఫర్హాద్, అమాయక _ పేమికుడా! 
అయినా నా మాట నమ్ము, షిరీన్ ఎన్నటికీ సీదేనని, 

నీ ఒక్క_డిదేనని. 

'. మంచిభార్య - చెడ్డభార్య 

వలీఉల్లామోటూ (మరణం : 1885) 

ఉత్తమ ఇల్ఫాలే భర్తకు సుఖం, శాంతి, వ[శాంతి, 

ఆమె అతనికొక చక్కని ఉద్యానవనం వంటిది. 

కళ్ళకు విందు చేస్తుంది, అనందం చేకూరుస్తుంది, 

ఓర్పు, విధేయత ఆమెలో సహజ గుణాలు, 

అతని సేవ కెప్పుడూ సంసిద్ధంగానే ఉంటుందామె, 

తన తలిగారింటికి ఆహ్వాని స్తే ఎప్పుడైనా ఆతన్ని, 
ర లో జ 

అక్క_డతనికి జరిగేవన్నీ రాజమర్యాదలు, 

రాజ్యపౌరులు |పభువుకిచ్చే మాదిరి స్వాగతం లభిస్తుందతనికి. 

ఆతని భార్య అతని ఇంటికి పేరు తెస్తుంది. 

లేమిలో, దుఃఖంలో అతని కామె 

చినార్ వృక్షంలా నిలుస్తుంది. 

నీడనిస్తూ గూడునిస్తూ. 

ఇల్లాలు చెడ్డదయితే ఇందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది పరిస్థితి. 

తిరుగుబాటురకంగా, పెడసరంగా, మొండిఘటంలా, 

విధేయుడై ఉంటాడు మగడు ఆమెకు 
ఆయినా హఠం చేస్తుంది, అతడు చెప్పే ఆనునయాలు చెవిని పెట్టదు, 

అతని _పతిష్ట పాడుచేస్తుంది, చెడ్డపేరు తెస్తుంది. 

ఉదేకాలతో, బాధలతో, వాదాలతో అతని ఇల్లు 

పోట్టాటకూ, తగువులకూ నిలయమవృుత్తుండ్తి, 
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కోర్డు సమన్హకు జవాబు చెప్పుకో వాలతడు 

[విడాకుల దావాలో భరణం రావాలంటుందామె | 

లేదా మగడిమీద ఆమె చేసిన ఫీర్యాదులకు 

కొత్యాలు క తడు సంజాయిషీ చెప్పుకోవాలి. 

“రా రా బయటికి, నీచుడా £” అని పిలుస్తూ ఆమె 

“కొత్యాలుకేం చెప్తావో సంజాయిషీ చెప్పుకో” 

అంటుంది ధాష్టికంగా 

అల్హాటి పెండ్డామే అతని పాలిటి నియంత. 

దేంద్లోనో లోపం వెదుకుతూనే ఉంటుంది. 

ఏ లోటూ లేకపోయినా 

నవ్వులపాలు చేస్తుంది కుటుంబాన్ని ; భౌ భౌ మంటూ ఎపుడూ 

మొరుగుతూనే ఉంటుంది, కాట్ట కుక్క. అవుతుంది; 

లేదొ సం గహిస్తూ ఉంటుంది తిండిగింజలు, గాదెకింది పందికొక్కులా 

లేదా రోగం వచ్చినట్టు నటిసుంది, వృథాగా డబ్బు ఖర్చుచేయిస్తూ; 

పెద్ద కందిరీగల దండులా కుడుతూ ఉంటుంది, బాధిస్తూనే ఉంటుంది! 

లేదా, ఏడుపు మొదలు పెడుతుంది, అవసరం వచ్చినప్పుడు, 

చల్లగా జారుకుంటుంది లేదా మెల్లగా మాటాడుతుంది; 

ఏ రకంగానైైనా తాననుకున్నది సాధించడానికని, 

8, బాలకృష్లుడు 

చీకటిలోంచి వెలుగు వెలువడింది నువ్వుపుట్టినప్పుడు 

జయ జయ దేవకీ నందనా, జయ జయ | 

ధర్మానికున్న అనేక రూపాల్లో సాక్షీభూతుడివై 

బలంలో ఆదిశ క్రీలా దివ్యుడవైన స్వామివినీవు 

సకల జీవుల్లో వసించే ప్రాణానికి (ప్రభువువు నీవే 

మూలపదార్గంలో, మానవాత్మలో 

ఆంతటా నిండినవాడివి, శాశ్వత చె తన్మమూ ర్రివి 

శ క్రివినీవే, తేజంనీవే, పరిపూర్ణుడవూ పరివద్ధుడవూ నీవే 
జ్ఞానపూర్ణుడివి, జాగరూకుడివి, శుభుడివి, ఊత్తముడివి 

సర్యనిధి నిధానం నీవే నీవే-ఆనిర్వచనీయ, అవర్గనీయ 

నిరాకారుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోగలరీ మానవులు ? 

కాళ్ళీరీ 
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ఎప్పుడూ చిరునవ్వులు చిందించే వసుదేవనందనుడివి సీవు, 

ఎన్నో అద్భుతాలు చూశాడాయన, కాని ఆర్థం చేసుకోనేలేదు 

నీ దివ్యలీలలు అందరూ అనుకోడానికి మ్యాతం నువ్వు 

గోకు=ంలో నందగోపుడి గారాబు బిడ్డవయినావు, 

పెపెకి లేచిన యమునా తరంగాలు, అనుబంధాలన్ని టికీ అతీతంగా, 

నువ్వు సహెైగుతుంటే, నీ పాదాల్ని ఎలా తాకగలిగాయి ? 

దేశకాలాల్ని అధిగమించిన నువ్వు సీ ఆత్మలోనుంచే వెలువడ్డావు, 

ఊహకందని విధంగా, 

పూలుకురిపించింది యశోద సీమీద 

ఒడిలో పెట్టుకొని లాలించారు, ఇరుగుపొరుగులంద రూ నిన్ను, 

ఒకరితరవాత ఒకరుగా, కృష్ణుడని పేరు పెట్టారు సద 

నల్పనివాడ వని, అందరి [పేమనూ చూరగొనే నీకు. 

వెన్నమీగడలు హరించేవాడా, ఓ పాలదొంగా ! 

కొడుకును కన్న ౦దుకు ఆభినండింద వచ్చారు గోపికలామెను 

“పదికాలాలపాటు చలగా బతుకు మాతం|డీ (” అన్నారు వాళు 
0 రా 

ఇరుగు పొరుగులవాళు, స్నేహితులు, కన్నెలు 
ల 

అందరూ ఆనందించారు నిన్ను చూసి. 

పాలు కాదేసినలదుకు తిట్టింది యశోద నిన్ను 

లో కాలన్ని టికీ అధినాథుడివి నువ్వేనని ఎరగక, “నోరుతెరు ! 

అల్పిరి పిల్లాడా !” అని అరిచింది. అప్పుడు నువ్వు నోరుతెరిసే 

కనబడిందేమిటి ? వికాల విశ ఇమంతా ఆందులోనే ఆవుపడింది. 

ఒదికగాఉండే తెలివెన పిలవాడు వెళ్ళాడు సాక్కుంటూ, 
౧ —_ య 

పాలు దొంగిలించాలని, అప్పుడన్ని వేపులనుం చీ వచ్చింది కలకలం 

గొల్పపడుచులందరూ ఫిర్యాదు చేశారు: “నా కుండలు 

పగలగొట్టాడు వాడు, నావీను, నా వీను, నావీను, నావికూడా” 

అంటూ ఏడ్చారు వాళ్లు 

యశోదా ఏడ్చిందప్పుడు: “ఎంత బాధపెడుతున్నావురా, 

నన్ను చిన్నబుచ్చుతున్నావు, తలవంపులు తెస్తున్నావు నలుగురిలో 

ఆబగొట్టు పిల్లాడా, అకలిగొట్టు విల్పడా 1 

అంటూ అరిచింది యశోద. నువు పారిపోయావు 

నిన్ను వెంబడించిందామె, చేతిలో ఒక తాడుపట్టుకొని 

"ఈ సారి వీజ్జి కట్టిపడేస్తాను తాడుతో” అనుక్షుండి పాపం, 
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ఏ కళాకారుడూ చితించలేనివాడు, జ్ఞానం ధ్యానం బంధించలేనివాడు 

పరిశుద్ధం, దయార్థం ఆయిన హృదయంతో మామే బంధించ వీలై నవాడు. 

చిన్న ఆవరణలో చుట్టూ పరుగులు తీస్తూ, చిక్కకుండా తప్పించుకున్నాడు 

అలిసిపోయి, కోషవచ్చి యశోద 

వృథాగా ఇంక వెంటాడటం మానుకుంది. కరిగింది కొడుకు మనను, 

భక్తుల విషయంలో దై వంలాగే, తనకు తానేవచ్చి పట్ట బడ్డాడు, 

ఆ తాడు వాడి నడుము చుట్టూ కట్టింది; కాని అది చిన్నదే అయింది చాలా 

తాడుకు తాడు ముడివేస్తూ లెక్కలేనన్ని త ళ్ళు కలిపి కట్టింది 

అన్నికలిపినాకూడా, అమేయమైన అనంత లోకాల్ని 

మెడలో కౌస్తుభహారాలుగా ధరించినవాడికి 

చాలా చిన్నదే అయింది. 

సీ అద్భుత లీలల్ని వివరించ గఅవారెవ్వరు ? అంతర్వ్యా పమైన 

చెతన్యమూర్తిని నిజానికి వర్ణించగల వారెవ్వరు ? 

జ్ఞానేంద్రియ వాతాయనంగుండా బయటకి చూస్తూ 

ఆపదలుకొని తెచ్చుకొంటారు, బతుకులో చావును అనుభవించడానికి, 

9. అత్మసాఠకొత్యారం 

పరమానంద్ (1791-1885) 

దేవుడిలో ఐక్యం కావడానీకి యత్నించడమం టే 

అన్నిటినీ ఎదురొడ్డి తెగించడం, బతుకులోనే చావును అనుభవించడ ౨, 

మళ్ళీ పునర్జన్మ పొందడం, లోపల ఇంకొ ఉన్నతమైన పరమాత్మలో - 

దేహమనే తొమ్మిది కిటికీల భవనంలో 

స్వేచ్చగా సంచరిస్తూ ఉంటుంది మనస్సు, బయటికే మలుపుతుంది చూపును, 

ఒకసారి ఒక కిటికీలోంచి, మరోసారి మరో కిటికిలోంచి 

చూస్తూ, దారి తప్పి చరిస్తూ ఉంటుంది, బాహ్య[పపంచం 

ఎరచూ పే భోగాలవై పు- 

ఆ కిటికీలన్నీ మూసెయ్యి గట్టిగా 

లోపలే నిలిపిఉంచు మనస్సును, లోపలికి తిప్పుకో చూపును 

లోపలే ఉన్న పరిమాత్మతో మాటలు కలుపు 

సూక్షు మై సర్య|త వ్యాపించిన చిత్తు అది, అంతటానెలకొని ఉండేదది, 

అన్నీ జీవించేది, చరించేది దానియనే. 

అక్కడ వెలుగుతూ ఉంటాడు చూడు 
స్యయంపకాళమానుడైన సూర్యుడు, స్యయంసంజనిత మైనది అతని కాంతి; 



ఉదయా సమయాలు లేనివాడతడు, నిత్యుడు, అక్షీణుడు, 

ఆప్పుడు వీస్తుంది పీమవాయువు, అంతరంగాన మూళమూ లకూ 

నాల్యాలు సాచిన జారిలను వెలిగిసూ, అణువణువునా పీ దేహంలో; 

ఆన్నిటినీ రగిలిస్తుందది, సునిశిత మైన జ్వాల స్పర్శతో; ఆపుడిక 

తాను వెలిగినచోటల్లా (పేమ జ్వాలను పెంపొందిస్తుంది, 

మంటలో పోసిన చమురు మాదిరిగా. 

మండిన కొద్ది ఆది, జ్వాల ఇంకా జ్యాజ్యల్య మానమవుతుంది 

అహంతలన్నింటినీ కాల్చి పారేస్తుంది, “ఆతడు తప్ప 

మరేమీ మిగలనంత వరకు 

అంతరాంతరాల్లోని ఈ గర్భాలయాన్ని చూసిన తరవాత 

లోపల తలుపులు మూసుకు ఉండకు, ఎందుచేతనంటే 

బయట ఆంతటా నిండి ఉన్నాడు భగవంతుడు. 

తెరిచెయ్, ఇందియద్వారాల్ని అన్నిటినీ 

పోనీయ్, మనస్సును దాని ఇషం వచ్చిన చోటికి 

ఫోనేలేదది భగవంతుడు లేనిచోటికంటూ. 

10. నొహ్హాబ్ విలాపం 

తెల్లవారింది, బుల్ బుల్ పిట్టలు కూస్తున్నాయి 

చాలా సేపటినుంచి, తీయని నిద్రలోంచి మేల్కొలుపుతూ, 

ని దామ. [దితమైన నా కళ్ళను తెరిపిస్తూ, 

వసంత కాలంలో ఒకనాటి చల్లని ఉదయం 

కొద్దిగా పొద్దెక్కిన తరవాత నేననుకున్నాను, 

నా ప్రియుని సరసనే ఉన్నానని, 

కాని చూసిచూసి తెలుసుకున్నాను, 

నా ఉద్యానవనం మాయమయిందనీ, నా _పియుడు కనుమరుగై నాడనీ 

గతభాత్రి అనుభ వించిన వెభోగంకూడా అద్భశ్యమయిందనీ. 

నా వేకువ అస్తమించింది, నా అనందం విషాదమయిరిడి. 

అతని జాడలేవీ నా కవృపించలేదు. 

వినోదించే పుష్పాలూ కనిపించలేదు; వాటికి మారుగా 

అన్ని ముండ్డు, నా గుండెను గాయపరిచేందుకు; 

కనుక్కొనే నిధిలేదు. ఉన్నదల్థా, దానిబదులొక 

భయంకర మైన (డాగన్, ఇక పమా[తం నమ్మలేక నా కండ్లను, 
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నిన్నరా|త్రి నేనూ నా (పియుడూ ఆనందాతిరేకంలో పవళించి ఉన్నట్టు 

కన్నది వట్టి కలయేనా ? కఇంకిప్పుడు 

దేహతాపంలో, ఆత్మ భేదంలో ఎలుగెత్తి పిలిచానతన్ని 

“విశ్యాసరపాతుడవైనా, నిజమైన నా _పేమికుడా, 

మధురమూూర్తివే అయినా ఈ వియోగ దుఃఖాన్ని భరించమని 

విడిచి వెళ్ళావా నన్ను ? కాని కాదు, 

నువ్వు వెళ్ళిపోవు, నన్నిలా వేదన ఆనుభవించమని 

నా |పియుజి, నాకు నిజమైన వాణ్ణి చూసే ఆశ 

వదులుకోమని, నన్ను విడిచి వెళ్ళవు నువ్వు 

నువ్వు లేనిదె కునుకు రాదు నా కంటికి 

ఈ వెచ్చదనం, చల్లదనం నన్ను జోకొట్టలేవు, వి శాంతినివ్యలేవు, 

ఓ నా ముత్యమా! ఎక్కడ దాక్కొాని ఉన్నావు నువ్వు 

అయ్యో, నువ్వెక్కడ ? నా విలాపాలు సోకవు నీ చెవులకు 

ఓ వేకువ గాలీ, నా మనవి నతని దరికి తీసుకుపోవా? 

మర్యాదగా, మధుర స్యనాలతో ఆతని గుండెలో నాకె 

[పేమను మేల్కొలుపు. పడుచుతనపు పరువంలో ఉన్న నేను 

వెలవెలపోతున్నాను, చలికాలం చేరువవుతుంటే పచ్చగులాబిలా. 

పౌయ్యిమీది 'పెనంలో చిలకకన్నె స్ధితి ఎలా ఉంటుంది ? 

తోషా_పమష్మీనా శాలువను చిమ్మెటలు కొట్టేసే ఏమవుతుంది ? 

అలా ఉందని తెలుసుకో నా దీనస్థితిని, 

నా |పీయుడు దూరాన ఉంటే బతకలేనని.” 

11. రైతు - పురోహితుడు 

మత్చూల్షా | 1820-1876] 

ఆయన వసూండడం చూసి బయటికి వచ్చారు 

రైతూ ఆతని భార్యా; ఆయన్ను కలుసు కోడానికి. 

“దయచేసి దిగండి, లోపలికి వచ్చి విశమించండి 

కొంచెంసేపు, మీ పాదాలు ఒత్తనివ్వండి, చూపించనివ్వండి 

మీ మీద మాకున్న గౌరవం. నిన్న రా|తే మేము 

అనుకున్నాం, మీరు కనిపించి చాలాకాలమముందని 

మా పిల్లల్ని సైతం మీకు బందీలుగా అర్చిస్తామని 

కాశ్మీరీ 
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మీకు వేరే చెప్పనక్కరలేదు” ఆన్నారు వాళు. 
య 

కాని దగ్గరికొస్తుండగా ఆ పురోహితుడు 

రైతూ అతని ఇల్హాలూ పారిపోయారు పసులకొట్టంలోకి 

తాము దాక్కో డానికి, ఆయన వన్తున్నాడో లేడో 

చూడమని [| అక్కడికీ తాము చూడనట్లు | విలలకి చెప్పడానికి 
ఉట (లా 

ఆయన రాగానే ఇలా చెప్పారు పిల్లలు : 

“తిండి గింజలకోసం వెళ్ళాడు నాన్న 

క టైముక్కలకోసం అడవికి వెళ్ళింది అమ్మ. 

తినడానికి తిండిలేదు, ఆరురోజులుగా మాకు 

నాన్న కోరుకున్నాడు దేవుణ్ణి, మిమ్మల్ని పంపమని 

పాతబట్లలేవన్నా మీ దగర అడుకో్కోడానికని 
లు n 

ఒళ్లు కప్పుకోడానికీ, చలికి తట్టుకోడానికీ, అని.” 

ఇది చెప్పగానే ఆశవదులుకొని ఆ పురోహితుడు 

తన కాలువా వదులుకోడానికా ఇంతదూరం వచ్చిందని 

విచారించి, వెళ్ళిపోవడం మంచిదనుకున్నాడు, అక్కడినుంచి 

దారిటో ఆ రైతు కనిపించకుండా ఉంటే 

తా నదృవ్టవంతుణ్ణై అనుకున్నాడు. 

12. సామ్, మకోకాల్ల పోట్లాట 

లఛ్మన్ రాయినా (మరణం : 1897) 

అప్పుడు మకోకాల్ దూసుకువచ్చాడు, పిచ్చికోపంతో 

క న్ఫొమలు ముడిచి భయంకరంగా గర్జించాడు 

తళతళలాడే ఒకక త్రీ, ఒక బల్లెం సామ్వేపు దూకాడు. 

తల కాచుకొన్న ప్పటికీ సామ్, వెంటుక వాసిలో తప్పింది దెబ్బ 

ఆడి పోయి ఆతని గుర గురాద్కు తగిలింది. 

ఆ క్షణమే దాన్ని నేల గూల్చింది. 

గుురం పోయిన సామ్, నేలమీదే నిల్చున్నాడు 

కోపంతో రగులుతూ తన గద ఎతాడు, బలమంతా పుంజుకొని 

గట్టిగా విసిరికొట్టాడు శ తువెకిన ఏనుగువేపు,దాని తల బద్దలుకొట్టాడు. 

కిందపడి చచ్చిపోయింది ఏనుగు ! కింద నేల ఆడిరిపోయింది. 

ఇప్పుడిక సామ్తో సమాన స్థాయిలో ఉన్న మకోకాల్, 

చావుదెబ్బలుకొట్టి, అప్రతిభుణ్ని చేసి, అవమానపరిచాడు సామ్ని 

సర్తున దూసుకొనే వాళ్ళ అయుధాల విసురుకు గాలి మారుపలికింది; 
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యుద్ధనైపుజ్యంతో వాళ్ళు గొడ్డళ్ళతో, ఈ చెలతో, గదలతో 

పోరుకు తలపడ్డారు. కొట్టాడింది బాలాసేపే కాని సమఉజ్జినిపించు 

కున్నారు ఇద్దరూ" 

అప్పుడిక ఉండబట్టలేక మకోకాల్, పెద్ద పెడబొబ్బ పెట్టాడు, 

ఆడవి ఎద్దు మాదిరిగా. 

బాగా రెచ్చిపోయి సామ్, కొమ్ములుపట్టి మెలదిప్పి విరిచి పారేశాడు. 

పెపసైన చెట్టు కొమ్మల్ని విరిచినట్బగా 
అప్పడు మకోకాల్, నరాల బలం నిండిన తన చేతుల్ని చెకిఎతాడు, 

ఆతన్ని మొతడానికి కాని, కాని సామ్, ఒరలోంచి తన క త్తిదూసి 

అతని రెక్క ఎముకను నరికిపారేశాడు. అప్పుడులేచి మకోకాల్, 

రెండోచేతో సామ్ తల పట్టుకోబోయాడు కాని, అతనిచేతిని నరికేసి 

నేలగూల్చేశాడు, వలలో పడ్డ కౌజుపిట్ట మాదిరిగా. మళ్ళీలేచాడు, 

నోరు తెరిచాడు, కొరికిపారేద్దామన్నంత కసిగా! కాని సామ్ 

గదతో అతన్ని నేలగూల్చేశాడు. (పతి అవయవాన్ని ఖండఖండాలుగా కొట్టాడు, 

అతని రక్రం విరివిగా ప్రవహించింది, అతడు దుమ్ములో దొర్జిడొరి 

కన్ను మూసేశాడు. 

18. సూఫీ పద్యాలు 
రొ _ర్రత్ళోరం తాలియదు | 

తనను తాను తెలుసుకున్న వాడు 

మధుపాతలకూ ఆనందానికీ మూతలు తెరుస్తాడు 

ఆనందాతి రేకంలో తనను తాను మరుసాడు 

హిందువెవరో, ముసల్మానెవరో మరచిపోతాడు. 

ని 

(తర్ట్య్రాత్మం తెలియదు) 

(పేమ దారి చూపించాలి 

నన్ను నే నర్పించుకుంటాను దేవుడికీ, 

మరోరకంగా ఎలాకనిపిస్తుంది, ఆయన్ని చేరేదారి ? 

లోపలి చం్యదబింబాన్ని అన్వేషించి చూస్తాను 

బయటి చం్యదబీింబం చెప్పజాలదు, నా పండుగ ఎప్పుడో, 

నేను ఈద్ పాటించేది, ఆ మార్మిక చం|దుని చూసినప్పుడే 

లోపలి నా దేవుణ్ణి కలుసుకున్న పృడే. 



లో tp ర్ ప ద్యాలు ప్రగ్రి1 

మోహకారకులు వినిపించే రాగాలు పలికించనునేను 

ఎక్కడో దూరాన ఉన్న అడవుల్లోంచి ఛేదించుకొని వచ్చినడి. 

ఇక్కడ ఈ నేలలో చిల్లులు పడినది నా పిల్చన గోవి 

దాని విషాదస్వరాలే చెబుతాయి, అదెక్క_డినుంచి వచ్చినదీ, 

నేను పలికించను మోహకారకులు వినిపించే రాగాల్ని 

నా దేవుని చేతిలో వేణువుగానే ఉంటాను 

అపరిమితమైన అనురాగ రాగాల్నే నిశ్శ్వసిపాను. 

నమాసాషహిబ్ | మరణం: 1880 | 

ఆశ్చర్యం, ఆశ్చర్యం : 

దేవుడొక్కడే కావడం ఆశ్చర్యం 

దేవుడే తప్ప వేరే దేవుడు లేడు. 

దేవుడే అన్నీకావడం ఆశ్చరం 

దేవుడు తప్ప మరేమీలేదు, 

ఆశ్చర్యం |పత్యక్ష మైనది లేక పోవడం 

అందుక సాక్షిగా ఉన్న నేను, లేనే లేను; 

(పేయసీ (పియులు ఒక్కరే 

ఉన్నదల్లా _పేమైక్యం, 

ఆశ్చర్యం, మనిషి పుట్టినప్పుడు 

ఎక్కడో దాక్కున్నాడు దేవుడు 

ఆళ్చర్యం, మనం వస్తాం, పోతాం 

జీవితం సాగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ, 

ఇక్కడ ఏదీ సత్యం కాదు 

కాని ఎప్పటీకీ ముగియని మార్చే. 

4 

వహాబ్ థార్ [మరణం: 1912 | 

_పేమ పలికింది, “పియా, నేను సృష్టిప్తా” నని, 
ఒక ఫలకం, ఓక్ కలం వచ్చాయి 

దేవుని ఆజ్ఞను [వాసిండి కలం 

ఆనందంగా పొడవోయీ! 
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శక్ర సన్అన్ తన తావళంతో 

రామనామం జపించాడు 

తానొక భారతీయ కన్యను _పేమింబాడు 

విగహాల్ని ఆరాధించాడు, 

నిర్షిష మార్గాన్ని అనుసరించాడు కాదు. 
ఉట గి. 

ఆయినా, తన (పేమను కనుక్కాన్నూడతడు 

ఆనందంగా పొడవోయీ ! 

“నేనే సత్యం” అన్నా ఈ మన్ఫూర్ 

(పేమను తన హృదయంలోనే కనుక్కున్నాడు 

ఆ రహస్యం చెప్పడం కషం 
లు 

ఆనందంగా పాడవోయో! 

ర్ 

అజీజ్ దర్వేష్ (మరణం: 1890) 

ఊళ్ళో నీటిబుగ్గ దగ్గర పాడుతున్నారు దేవకన్యకలు 

వినండోయి వినండి, పొటల్లో మేటిపాట. 

సము[దం లోతుగా ఉంది, ఒడ్డు దూరాన ఉంది 

కుంటీ గుడీ కూర్చున్నారీ ఒడున 
a G 

చేతులు పిసుక్కుంటూ, నిరాశతో 

గుడ్డివాళ్ళకు గురి ఏం కుదురుతుందని ? 
వాళ్ళ విల్రమ్ములన్నీ వ్యర్గమైనవి. 

తుపాను రేగిన ఈ సము[దంలో, లెక్కలేనన్ని పడవలు 

చెల్లా చెదురయాయి, కొన్ని మునుగుతూ కొన్ని తేలుతూ 

నేను ఊగిసలాడాను నట్టనడి లోతుల్లో 

ఒడ్డు చూడలేదు, దరిచేరే దారి కనబడలేదు 

దారి చూవీంచు నాకు, నేనొక ఆగంతుకుణ్ణి, 

నువ్వే నడిపించాలి నన్ను. 

కడలి దాటేదారి కనబడింది నాకు 

నన్ను నేనే ఒక వంతెనగా చేసుకున్నాను 

సముదం వెడల్పును కొలుసూ పోయాను 

అక్కడ కనుక్కున్నాను మరో ఓడ్డును, 

“దేవునిలో లీన మెైపోవడం ”. 
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కాని ఆవతలి ఒడ్డున నాకు 

హిందువూ కనబడలేదు, ముసల్మానూ కనబడలేదు, 

ఈ పిచ్చి ఆజీజు సత్యాన్ని చాటుతున్నాడు 

తెలిసిన సాధువులకూ యోగులకూ 

అందరూ ఒక్క. చె, అంతా పేమమయమే- 

అన్నదే ఆ నిగూఢ సత్యం 

14, వత్సన్ (పాటలు) 

రసూల్ మీర్ (మరణం : 1870) 

1 

నీమీది (పీముతో తొందరగా వళ్చాము 

ఓ |పియా, నా పియా! 

ఈ విరహిణి ఇప్పటికీ నీవెనకనే వస్తోంది 

ఓ (పియా, నా పియా! 

నీకు మనవిచేస్తాను, [పియా ఆగు, 

సిన్ను _పార్థిస్తాను, నా మనవి ఆలకించు; 

ఆలసట, ప్రయాణం బడలిక చూపించకు | పియా, 

ఓ నా (పియా! 

డస్పిపోయి వాడిపోయారు సీ [పియఖామినులు 

దారిపక్క_ పడిపోయారు; 

న్మిదలో మునిగినవాళ్ళను మేల్కొలపకు 

ఓ నా|వీయా! 

సీ పవిత శిరోజాలకు రెండు పక్కలా 

మధురమైన నీ ట్యూట్రోజ్లు 

అవి సొగసైన సీ వెన్నుగా ఎలా ఆయాయి? 

ఓ నా (పియా! 

ఎన్నో [పాణాలు తీసిన ఆ లేడికళ్ళు 

సమ్మోహపరిచే మాయదారి కళ్ళు చూసి, 

సిగుపడిపారిపోయాయి తేళ్ళు ఆడవిలోకి, 
౧ 

ఓ నా పియా! 
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నా హయాసింత్ పూలతోట బాగా పరిశీలించాను 

రోజులకొద్దీ గడుపుతూ, 

| సేమజ్వ్యాలి రగిలింది నాలో 

కీ నా పియా ] 

శి 

తీయని వాసనగల మల్లెగుత్తులు గుదిగుబ్బాను 

నా (పియా, నీ కోసమే. 

మధుర న్వనం చేసే బంగారుగాజులు తొడుక్కు.న్నాను 

నా పియా, నీ కోసమే, 

పండుగవచ్చింది, ఎక్కడికి వెళావు నువ్వు 

కొ తసుకాల కోసం? 

అయ్యో, ఆగు కొంత సేపు, ఉపవాసాలు చేశాను 

నా (పియా, నీ కోసమే. 

ఎన్నోర్యాతులు నిరీక్షించానునీ కోసం 

ఎంతో పలవరించాను 

అరుణ సంధ్యలో (ప్రానర్ధలు చేశాను 

నా పియా, నీకోనం. 

15. లీలాగితం 

కృష్ట రజ్లాన్ (మరణం : 19205) 

రా చెలీ, చెయ్యో చెయ్యీ కలిపి ఇద్దరం 

గుంపులో చేరి నాట్య మాడదాం. 

గో పీకృష్ణుడు నాట్యమాడటం మొదలై నప్పుడు 

గడిచిపోయాయి ఆరునెలలు, ఏకలా (తిలా, 

ఒక్క. ఏడాది ఒకే రోజులా, ఒకనెల ఒకగంటలా, 

పడుచు [1పాయంలోనే మనం 

వీలయినంత ఎక్కువగా పండించుకుందాం జీవితాన్ని 

(పడుచుతనం రోజులుని జంగా ఎంతగొప్పవి | 

వెయ్యియుగాలు గడి పే సేద్దాం, నాట్యమాడుతూనే. 

మన ఆక్క చెల్లెళ్లు, తలులు, ఆతలతో 
గా రాడు లా వాతో 

కలిసి పోయారు మనపిల్దలు, వాళ్ళను నిదపుచ్చారు 
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మనం పోయి నాట్యంలో చేరవద్దూ ? 

అతని దగ్గరికి మన దారి మనకు తెలుసు 

తెరిచి ఉంచేద్దాం, తలుపులూ కిటీకీలూ 

పీచ్చివాళ్ళలా ముందుకు పోదాం 

మన నాథుని కలుసుకోడానికి 

అతడు లేనివే సంపద దేనికి ? 

అతని కోసం ఊవ్యిళ్ళూరేది ఎవరు, 

నాథులందరికీ అధినాథు౨కోనం ? 

హృదయాలు దోదుకొని మత్తెక్కించే వాడికోసం ? 

పాణానికి ప్రాణంగా ఎవవ _పేమిస్తారు ? 

బాధలెవరనుభ వించారు, మనలా అతనికోసం ; 

మనలా ఎవరెకుగుదురా నందలాల్ని? 

అకసికి కావద్దూ మనం, ఆలంకారాలం ? 

అయితే (పపంచాన్ని త్యజించడం దేనికి ? 

మనకు కావలసిందల్హా దేవుడి | పేమడి 

తులసిమాల తిప్పడం, కఠోరతపం చేయడం 

అన్నీ అందుకే కదా. 

మన అలవోక పలుకులే గొప్ప మాయమంతాలు 

మన అలవోక చూపులే గాఢమెనధ్యానం 

మన విందుకుడుపులే పవితమైన ఉపవాసాలు, 

మనం స్తంభించి ది[గ్భాంతుల మయాం 

విన్నా, చూసినా అన్నీ అతన్నే 

వ్యర్థమైన మన ఊహలన్నీ ముగిశాయి, 

ఇటువంటి దివ్యానంద మే నాశం చేస్తుండి దుఃఖాల్ని 

కంటి కవుపడదిది అన్ని లోకాల్లోనూ 

వాళ్ళు, స్యర్గంలోని వాళ్ళు అసూయపడశారు మన్నిచూసి. 

ఆనంద పరవసులమై చేసే మన నృత్యం చూసి 

ఆ దేవలోకపు నట్టువరాలు, ఊర్వశి, 

ఆశ్చర్యంగా, విన్న బోయి మూగవోతుంది. 

(90) 
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మాయాతీతంగా రూపం ధరిసాడాయన 

యోగానికి అధిపతి, అన్నీ అనుభవిస్తూనే 

అయినా ఏదీ ఆంటనివాడు, ఏమీ చేయనివాడు, 

ఇక్కడినుంచి ఒక పిలుపు, అక్కడినుంచి ఒక అరుపు 

ఆంతటా ఉన్నాడు రాధాకృష్ణుడు 

చేతితో చేయి కలుపుతూ (ప్రతి ఒక్కరితో 

పగటి వెనక రేయీ, రేయి వెనక పగలూ వచ్చాయి. 

తొలిసంజతో కలిసి మలిసంజ ఆడింది 

ఆలాగే హరించాం, హరించే కాలాన్ని. 

16. రావోయి తోటమాలీ (గజల్) 

రావోయి తోటమాలీ, సృష్టిధాం మనం 

నవ వసంత శోభను 

గులాబులు మళ్ళీ పుష్బీంచాలి 

బుల్బుల్ పిట్టలు మళ్ళీ పాడాలి (ఫేమగీతం. 

తోట పాడయిపోయిండి 

కన్నీరు పెడుతోంది మంచు 

గులాబి ఆకులు చీకిపోతున్నాయి 

మళ్ళీ కొత్తగా పాణం పోద్దాం మనం 

ఈ గులావీలకీ బుల్ బుల్ వీట్టలకీ, 

ఓ బుల్బుల్, నీ శోకాలు వృథా; 

స్వేచ్చగా విడిచేదెవ్వరు నిన్ను ? 

నీ విముక్తిని నువ్వే సాధించాలి 

కేవలం నీ చేతులతోనే, 

తోటలో పిట్టలు పాటలు పాడుతున్నాయి 

కాని ఒకొ్ళక్ళు పిట్ట ఒకొక, స్వర మాలపిస్తోంది 

వాటిని సమ్మేళన చెయ్యి, ఓ దేవా, 

ఈ భిన్న స్వరాల్ని ఉత్తేజకరమైన ఒక పాటగా! 

ఈ గులాబులూ బుల్బుల్ పిట్టల నివాసాన్ని 

ఎగర గొట్టి, ఉరుములూ మెరుపులూ 

కాశ్మీరీ 
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భయంకర జల (పళయాలూ రప్పిసావా ? 

భూకంపం పుట్టిస్తావా ? 

గులామ్ అహ్మద్ మహ్యూర్ (1885-1952) 

17. పలెటూరిపిల 
య ag) 

అడవిలో పూసిన పూలగు తీ, 

ఓ పల్లేటూరిపిల్హా ! ఓ తేనెమనసుదానా, ఓ పీయతమా ! 

స్వర్గంలో ఉండే హీమాల్ ని నువ్వు, క్యాఫ్నుంచి వచ్చిన సెరీవి నువ్వు | 

ఆడవుల వెల్లడిలో పూలుపూసే ఓ లకా 

ఘాటైన వాసనతో నీ మొగ్గలు నింపజాలినదెవరు ? 

ఆందమెన వన్నెలు సీ కద్దినవారెవ్వరు ? 

సీ దుస్తులు సాదావి, ఓ అందాల భామా, 

వాటికి ఆల్లిక ఆంచులులేవు, బంగరు జరీలు లేవు 

పక్కలకు వాలే నీ ముంగురులు 

కార్తిక చం(దుణ్ణి కప్పిన కారుమబ్బులు . 

పోటపాడుతూ మిట్ట పొలాలకు పోతుంటావు నువ్వు 

తీయగా పాడుతూ కోకిల మాదిరిగా 

నిన్ను చూసి మెచ్చుకుంటారు, ఆ దేవకన్యలు 

భోజాపడుచులు నీతో సమానులెలా అవుతారు ౧ 

స్వేచ్చగా సంచరిస్తావు నువ్వు, ఎక్కడపడితే అక్కడ 
[క్రీడిస్తుంటావు ఆడవి పూలతో నువ్వు 

మరి భోజాపడుచులు, ఇళ్ళలో తలుపులు మూసుకుని ఉంటారు. 

సీ చూపులే చెబుతాయి నీ సిగ్గును 

నీ మానసంరక్షణే నీకున్న బలం 

నీ సిగరితనమే అందరి మెప్పూ పొందుతుంది. 

నిన్ను చూశాను, కమీజుచేతులు పెకి చుట్టి 

వరిపొలంలో పనిచేస్తూ నువ్వు 

కలుపుతీస్తూ శృంగారపదాలు ఆలపించడం విన్నాను. 

చెమటబొట్టతో ముత్యాలు కూర్చినట్టున్న 

నీ కనుబొమలు చెదరగొడుతున్నాయి మా హృదయాల్ని 
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ఓ మధుకోళమా, నేనంటే నాకే భయం వేస్తోంది 

నా తెలివి చెల్హాచెదరుచే సేస్తున్నావు. 

నమ్మకానికి కట్టుబడి ఉండు, ఓ అందాల గులాబిబాలా 

అలసతకాని సౌందర్యగర్వంకాని 

నీ పడుచుతనాన్ని చెదర గొట్టకుండా చూసుకో. 

జీందాకౌల్ (1884-1965) 

18. మానవ విలాపం 

మనిషి ఏడుస్తాడు, 

కన్నీటిని దిగమింగుకోడు 

కొని అతనికి కన్నీరుకార్చే అవసరం ఏం వచ్చింది ? 

ఆ కళ్ళనుంచి నేత్తురుబొట్లు రాల్చే అవసరం ఏం వచ్చింది? 

బండకు వేసి తల కొట్టుకోవలసిన అవసరం ఏం వచ్చింది ? 

ఎవరూ తనగోడు పట్టించుకోరని తెలిసికూడా 

అతడు సహాయ మర్థించడానికి [కేరణ ఏమిటి? 

శూన్యంలో కి బరిసేలు విసిరేందుకు కారణమేమిటి? 

ఏమి నిర్భంధం! ఏమి నిస్సహాయత ! 

మనిషి అనుక్షణం మరణిసున్నాడు; 

ఆకలితో, చలితో, ఆణచుకొన్న దప్పికతో, 

రోగంతో, అలజడితో, 

భయంతో, అవసరాలతో, అణిగిఉన్న శోకంతో 

ఈ దుఃఖాలు గడిస్తే చాలు,మరోవంద కోరికలు మళ్ళీ వంచిసాయి. 

అస్థిరమైన ఆతని మనస్సు, ఇక్కడ దేనిమీదా నిలవక 

ఇంకా దేనికోసమో పాకులాడుతుంది, అదేమిటో తెలియకపోయినా. 

మంచినన్నడూ అతడు చూపక పోయినా, అదేమిటో తెలియకపోయినా 

అంతకుముందున్న దేదో పోగొట్టుకున్న వాడిలా భావిస్తాడు, 

కలలో తాగిన మధువురుచిని 

లీలగా గుర్తుంచుకున్నవాడిలా, 

ఎంత దై న్యముంది -_ లేమికీ కోరిక కిమధ్య! 

ఎక్కడో దూరంనుంచి వర్ణించాడు (అని అంటారు) 

ఆతని కాంతి పరివేషంతాలూకు (పకాళాన్ని, ఒకప్పటిదాన్ని, 
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ఈ సంగతి మన చెవుల్లో పడింది 

మన హృదయాలు దీన్ని నమ్మాయి 

అతనికోసం మనం వెంపరలాడతాం 

మన _పేమ తననేదో ఆవమాన పరిచినట్లు, అసంత్భ ప్రి చెందినట్టు 

ఇక్కడినుంచి పారిపోయి ఎక్కడో ఒంటరిగా దాక్కున్న వాడికోసం 

(పేమజ్వరం నిష్కారణం 

(పెమజ్వరం నిష్పయోజనం, 

దూరాన ఎక్కడో దాక్కొని ఉండి 

మన పార్థనలేఏ వినిపించుకోకుండా 

చెవుల్లో దూది కుక్కు_కున్నట్టుగా ఉన్నతను 

మనవిషయ మెప్పుడన్నా పట్టించుకుంటాడా? 

మనగురించి ఎన్నడన్నా తలుస్తాడా, ఆడుగుతాడా: 

“శఉమిరాంధకార మధ్యంలోకి 

కోసైన కొండకొమ్ములమీదికి 

దటమెన నటడవులోకి 
Oa ట్ య 

నేను విసిరేసినవాళ్ళు వాళ్ళు” అని 

కావాలని చూపే జౌదాసీన్మమది. 

మనిషి తన హృదయంతో వాదులాడాడు: 

"ఆతనికి పేమలేదు 

అటువంటి వాణ్ణి నిండించి లాభ మేమిటి? 

విల్లోచెటు ఎక్కడన్నా బీరిపండుకాస్తుందా ? 
వో తు 0 

అశన్ని చేరేదారి నీకు తెలుసా 

ఆతన్ని చేరేటందుకు నీకు దొరికే ప్రయాణ సాధనమేమిటి?” 

కాని ఇది వింటుందా ఆతని మనస్సు? 

వెనకి, మళ్ళిపోతుందా? 

గాలికి సంకెళ్లు వేయగలవాడెవ్వడు? 

మరి మనస్సును నిందించడ మెందుకు? 

(పేమఅన్నది వెరి ఊహా? 

ఆతని చెవుల్లో వినిపించే నాదమే అతని ఆత్మకు 4పతినాదం 

కస్తూరిమృగం కస్తూరివాసనను వెంటారుతుంది. 

అద్ది దానిలోనే నిక్షిప్తమై ఉందికాని ద్లాన్లికంటి కవుపగ్లద్లు, 
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లేడిలా పరుగులు తీస్తుంది 

కొండల్లో పడి, అడవుల్లోపడి. 

అదేవిధంగా నిర్హక్ష్యంగా వేగంగా 

పరుగులు తీస్తుంది మానవహృద యం, 

| పేమసుగంధాన్ని వెంటాడుతూ 

అది అతన్ని వి శమించనివ్వదు, 

ఇంకా దూసుకుపోతుంది, ముందుముందుకు 

విరబూసిన అందాన్ని అంత టావిరిసిన ఆందాన్ని 

చూడటంకోసం 

తరగనిదది, అరుదై నదడి! 

దీపం వెలుతురు చిమ్ముతుంటే 

సిరంగా కూచోగలదా చిమ్మట, ఏమీ పటనటు? 
థి అబ 

ఆ సుగంధాన్ని అనుసరించకుండా ఉంటాడా, 

పంచేం దియాలూ మనోబుద్ధులూ!ఉన్న మానవుడు? 

(కస్తూరి కంటికి కనిపించక పోతేనేమి?) 

ఆంద మన్న ది వ్యర్థ మైన మాయాజాలపదర్శనమా! 

ఏమి ది[గృమ! 

ఏమి ఆదుప్పలేని ఆకాంక్ష! 

ఏమి దైన్యం - లేమికీ కోరిక కీమధ్య। 

(పేమజ్వరం నిషవ్కారణం 

_(పేమజ్యరం ని|ష్పయోజనం 

కావాలని చూపే జాదాసీన్యం 

_సేమన్నది వెరి ఊహా? 

అందమన్నది వ్యర్థమైన మాయాజాల [పదర్శనమా? 

నందలాల్ ఆంబర్జార్ (జననం *» 1915 -) 

19, చెవిరింగులు 

నా దగ్గర అమ్మకానికున్నాయి చెవి రింగులు 

కొన్ని ఎరటివి, కొన్ని నీలపువి, కొన్ని గులాబివన్నెవి 

పేమా అందం కలుసుకోనివ్యండి 

1 ఐదు ఇం ధి యాలు: మనస్సు, బుద్ది 

రా? 
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పండించడానికి జీవితాన్ని 

రండి కొనండి, రండి కొనండి, రండి కొనండి, 

నా దగ్గర ఆమ్మ కానికున్నాయి చెవిరింగులు 

అమూల్యమైనవి, సుందర మైనవి, నాజూకైనవి; 

చెదిరే కురుల మరుగున 

రవ్వల్తా మెరుస్తుంటాయవి 

గువ్యల్లా రెక్కులుకట్టుకు రండి 

సువాసన లీనే కిరోజాలచుట్టూ ఆవి 

హృదయాల్ని దోచుకునే చిరునవ్వులు చిందిస్తాయి. 

రండి కొనండి, రండి కొనండి, రండి కొనండి. 

వలపుల అంగడినుంచి కొనితెచ్చానివి, 

అందాల బజారులో అమ్మకానికని 

పరువంలోఉన్న పడుచులందరూ వీటిని 

వచ్చి గుమిగూడి కొనుకోోండి 

ఈ అందమైన చెవిరింగులు 

రండి కొనండి, రండి కొనండి, రండి కొనండి, 

(పేమ ఇచ్చే కానుకలివి, 

(పియమైన పడుచుక న్నెలకివి, 

వీటికున్నది ఎంతో ఆక ర్షణశ క్తి 

ప్రియుల హృదయాల్ని దోచేసాయివి. 

రండి కొనండి, రంకి కొనండి, రండి కొనండి, 

తొందరగా వచ్చి కొనుక్కోండి చెవిరింగులు 

కొనవలసిన సమయమిదే వీటిని 

(కేమించే సమయమిదే మీకు 

శీత కట్టు రాబోతన్నది 

పూలన్నీ వెలవెలబోతుతటాయి. 

(పేమ త్వరగా మరుగుపడిపోతుంది 

రండి కొనండి, రండి కొనండి, రండి కొనండి. 
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గులాం హాసన్ బేగ్ (జననం : 1910) 

20. కెండవాగు 

పారుతోంది కొండవాగు పాట ఒకటి పాడుతూ : 

“దూసుకుంటూ వసాను నేను 

నా కాంతీధామాన్ని కనక్కోడానికి 

నేను యౌవనంలో, బలంగా ఉన్నపుడే 

యౌవ్వనం చిరకాలం ఉండదు కనకనే. 

“మంచి దూకుడుగా బయలర్డెరతాను 

నా పవాహం ఆగిపోదు 

జీవితంలో ఉత్సాహం నా కిష్టం 

జీవితం నన్ను ముందుముందుకు సాగమంటుంది. 

“దారిలో నేను నీరు చిమ్ముతుంటాను 

రాళ్ళను ఢీ కొంటాను, నెత్తురోడుసాను 

విశమించను నేను, శ్రమిస్తూ ఉంటాను 

జాగరూక తకు విశ్రాంతి తెలియదు, 

“ఇప్పటికి యౌవనంలోనే ఉన్నాను నేను 

నురగలు కక్కుతాను, గట్టిగా ఉరుముతాను; 

వెలలేని ముత్యాల్ని తాల్చేది 

నీరవ అగాధం మాత మే, 

“విశాల మహాసము[దంలో 

కొంతిధామం కనబడుతుంది. 

ఆరిఫ్ చెప్పే మాటలు ఇవే 

ఇవి వెలలేని మణులు. 

21. సె నిక మి తమా!" 

మి|తమా : 

నా సహసైనిక మి|తమా! 
మా పాట నీ చెవులకు సోకదు ఎందుకు? 

అలసటా ? |పయాణం ముగించకముందే పడుక్కొంటా వేమి ఆలా? 

* భీ టి. ఎన్, రాయినా ఆంగ్లంలోకి అనువదించి “విశ్యభారతి"శ్రై9మానిక నతిశలో 

[పచురించినద్ది. 
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మన పని మొదలైంది ఇప్పుడిప్పుడే కదా, ఇదా సిదకు నీకు సమయం? 

సీ నెత్తురు నీరుగారిపోయి, బంగారు భవిష్యత్తు చూడలేక పోతున్నావా ! 

కళ్ళకు కట్టబోయే నవశకోదయం కోసం కాచుకోలేక పోతున్నా వా ? 
భవిష్యత్తుకు రూపురేకలు దిద్దె శిల్పి, మరణాన్ని వరించడం మంచిదా? 

మి|తమా-- 

నా సహ సైనిక మితమా ! 

నువ్వేం చెబుతావో నేను వినలేనా? 

నువ్వు దేనికి ఎర అయ్యావో తెలుసుకోలేనా ? 
పేదరికపు చలిపిడుగులు, నీ ఉత్కర్ష కాలానికి ముందే నిన్ను 

వెలవెలటోయేటట్టు చేస్తున్నాయి. 

కారణం, మందంపే డబ్బు_కనక సీ పొద్ద కుంకింది 

అయినా, చావనే పులి పంజాల్లో చిక్కుకొని కూడా నువ్వు 

తీసుకొన్న (పతిజ్ఞను గుర్తుచేసుకున్నావు, 

కొత్త పతిజ్ఞల జ్వాలలకు సంతోషంగా ఆహుతయినావు శఅభంలా ; 

నువు చావలేవు, నీ యానంలో నువ్వొక |ధువతారవు 

ఎప్పటికీ, మి్మితమా ! 

నా సహ సెనిక మి_తమా! 

నువ్వికలేవు _ అయితే నేమి? 

నిప్పెప్పటికీ నిదపోయే ఉంటుందా ? 

నువ్విక లేవు, కాని నువు వెలిగక్కే నిప్పులెన్నడూ చల్తారవు 
అవి వెయ్యి విస్ఫులింగాలై పెరుగుతాయి, ఎన్నడూ చల్తారవు | 

చల్లారిన బొగ్గులు సైతం, ఆ నిప్పు సోకగానే రగులుతాయి ఎన్నడూ చల్లారవు ! 
నా తంబుర ఈ రాగమందుకుంది, నా పాట ఈ గాథను ఎన్ను కుంది 

నీలోంచి, మ్మితమా - 

నా సహసైనిక మిత్రమా; 

దీనానాథ్ నదీమ్ (జననం : 1916.) 

22. చందుడు (సానెట్ ) 

కొండల వెనకనుంచి ఉదయిస్తుంటే చం|[దుడు, మినపట్టు మాదిరిగా ఉన్నాడ్లు 

దారాలు వికిలిపోయి, మెడపట్టి చిరిగిపోయి, . 
చలవరాతి రొమ్ముమీది లోపలి మచ్చలుచూ పే 
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పాంపూర్ గొనులాగున్నాడు, వెలసి పోయి, 

మోసపోయిన కూలి వాడికి మిగిలిన మాయవెండినాణంలా పాలిపోయి 

ఉన్నాడు చందుడు; పడమటి ఆకాశంలో ఉన్న 

నిప్పును ఆర్బేశాయి మబ్బులు 

కోని తూర్పువేపు వనదేవతలు చం|దుని పొయ్యి రాజేశారు, 

మందంగా మండే ఆ పౌయ్యిమీద పొంగే అన్నం 

కొండలనే కుండమీద పొంగిపోతున్నట్టుంది. నా 

ఆకలి కడుపుతో గుసగుసలాడుతూ ఆశకలిగించి 

అదే పనిగా చూశాను, వెన్నెలతో వెలుగుతున్న ఆకాశంలోకి 

ఆకలి చూపులతో, 

అమీన్ కామిల్ (జననం ; 1924-) 

డికి. చిరకాంత 

మనిషి చూడగలిగినంత మేర, |పతివేపూ, 

నింగి నేలా కలుసుకునే చోటి వరకు, 

శూన్యంగా ఉన్న లోకంలో కొన్ని కోట్ట ఏళ్ళ నిర్ణనత్వం, ఇ 

అలవికాని ఆ ఎత్తులు, కింద లోతైన ఈ లోయలు 

తరంగరంగంలాంటి బంజరు భూములు 

చలికాలపు మంచు కమ్మిన గోరీ మాదిరిగా నిశ్చలంగా 

మనిషీ లేడు, పశువూలేడిక్కడ 

ఉన్నదల్లా నిస్సృహ కలిగించే ఏకాంతం 

అప్పుడ ప్వుడదీ నక్క_-కూతల్లా వినిపిస్తుంది. 

చావులాంటి నిశృలత్వాన్ని ఇంకా అనవ్యాం చేస్తుందది 

పిడుగుపాటుకు కాలిన చెట్లకు ఏర్పడ్డ తొరల్లోంచి 
య a య 

అలవోకగా ఒక గుడ్డగూబ అపశకునాలు తెలుపుతూ ఆరిచినట్టుగా: 

సడిచేసే దిగుఊపిరి విలయాన్ని సృష్షించినట్టుగా 
ట్ స్తూ 

పగబట్టిన తాచుపాము పక్కనుంచి బుసకొడుతూ సాగినట్టుగా 

కాలం స్తంభించింది, వగలురాని రేయి అది 

పసరెక్కిన వెల్ల వెలుగు జబ్బునీడలే పాఠాడుతుశ్నాయి, 

ఓ మబ్బుల్లారా, ఉరమండి; ఓ నేలతలీ పలుకమ్మా 
య ళు 

ఏ గరుడపక్షి జారవిడిచింది, 

గోళ్ళతో చీల్చింది నన్ను, ఈ ధ్రీవినున్న కొండకొనమీద ? 



జాల = నృత్యం 

మనుషులుండే వాడలో బతికేయోగం లేదా నాకు, 

జీవంతో తొణికిసలాడుతూ, మనుషుల్లో మనిషిగా కలిసి మసులుతూ? 

నా విషప్వాతను పగలగొట్టి, 

తన చిరునవ్వులతో చిమ్మచీకట్టను వెలిగించి 

తన స్పర్శలనే గాయాలు మాన్సే లేపనాలు కావించగల 

ఒక్క ఆడది, నా పక్కన కనక ఉన్న ట్రయితే 

బావురుమనే ఈ నిర్దనదేళంలో ఒక్క గులాబి పుష్పిస్తుంది 

గుండెను పట్టిన భయమంతా పటాపంచలవుతుంది, 

నా ఓడిలో జోకొడతానామెను 

ముచ్చటలాడతా నామెతో 

ఒంటరితనం వలను ఛేదించి పారేసా, 

ఇక నేను ఫిర్యాదుచే సేది ఉండదు, నిట్టూర్పు విడిచేది ఉండదు. 

విశాలమైన ఈ నీకటిలోకంలో నా కనిపించేది అది, 

ఈ భయానక ఏకాంత వాసంలో 

దగ్గరగా ఒక మనిషీ లేక, పశువూ లేక 

రోజులు గడిపేది ఎలా నేను? 

దప్పికతో నిలవిలలాడే లేడి 

సీటిబుగ్గను వెదుకుతూ పరుగెత్తుతున్న ఫ్లై 
| పేమ అనే చలివేందిరకోసం వెదుకుతున్నాను నేను, 

(పేమచేసే ఆల్హరికో సం, శాశ్వత పేమనండించే ముద్దరాలికోసం 

ఉవ్విళ్శూరే ఆదామ్లాగ, 

గుసగుసల ఊసులతో ఆమె చేసే మాయకు బందీనవుతాను 

కనక, ఏదోఒక కొ త్ర [ప్రపంచం పుట్టవలసి ఉంది, 

నిక. జ్వాల. నృత్యం 

సుగంధబంధుర మైన అందం, జ్వలించే [ప్రణయం 

మధుర్శ్మమెన స్వప్నాలు, చెదిరిపోయిన నిద 

సొగసుగాని రొమ్ముమీద నెత్తుటివన్నె గలమచ్చ- 

ఈ భంగపాట్లకు దీర్హంగా నిట్టూర్పులు విడవడ మెందుకు ? 

చెట్టను చూస్తూ అడవిని కానక పోవడం ఎందుకు ? 

పదాల కూర్పులో చిక్కుకొని చక్కని పద్యాన్ని విస్మరించడ మెందుకు! 

విచార [గ స్తంగా ఉండడం దేనికి ? అలాగయితే, 
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సీ ఆత్మకు కాంతి చేకూరదు, నీ గాయాలకు మందు ఉండదు. 

కనక, కలిపిచూడు మొతాన్ని, దుఃఖాన్నంతనూ పారదోలు : 

నాకూ ఆనందానికి నువ్వు దూరమైనప్పుడు 

కాలం మండ గొడిగా సాగుతుంది, చలికాలమంతా, 

కాని నువ్వే సరసన ఉంటే ఆది, రెక్కలు విప్పుకొని ఎగురుతుంది 
ఆమనికారులో హడావిడిగా సాగే ఆనందాల మాదిరిగా. 

పుట్టుక తథ్యం, గిట్టక తథ్యం, 

మనం పుట్టినా, మనం గిట్టినా-సం( పదించేది ఎవరు మనల్ని ? 

కనక దాన్ని గురించి ఇక యాగీ ఎందుకు ? ఎందుకు కాలాన్ని వృథా చేయడం ? 
స్వర్శమన్నది మనిషి నీడ 

ఇక్కడ ఆతని విన్న పాలన్నీ వృథా: 

స్వర్గంలో కొంతకాలం, దివ్యమైన అమృతం, 

అన్నవి సూచించేది కేవలం మనిషి ఆకొంక్షనే. 

అంచేత కొంత సేపు వినోదించు, కెరటాల్ని లాలించు 

పసివాని మాదిరిగా నీటితుంపర లేపు, 

నిజమే, పువ్ప్చిస్తున్న ప్పుడే గులాబి తెలుపుతుంది 

దాని కిరాయి : నీ బట్టను చిం పేముల్లు 

ఇకేమిటి ? 

సారా చేదుగానే ఉంటుంది, ఆయినా మ_త్రెక్కిస్తుంది 

మెతగా ఉవశమనం కలిగిస్తుంది నీకు, మంచులా 

తేరి చూడటానికే చీదరించుకొన్నట్టయితే విసుగ్గా నువ్వు, 

కన్చొమలు ముడివేసి హృదయాన్ని కుంచించుకుంటే, 
[పతి పువ్వూ ఓక నాగుబామును దాస్తుంది, తన నీడలో 

అర్థంకోసం ఎందుకు చూస్తావు ? అదేమీలేదు, 
ఏం, ఎందుకని ?-ఆంటూ వృథాగా ఆడుగుతావు 

కాని, ర్యాతిపూట చీకట్లో 

ఉదయప్త ఆశను నిలుపుకొన్న వాడి చూపులో 

ఈ [(పపంచానికి ఏదో ఒక ఆర్థం ఉంటుంది, . 

కనక, దుఃఖాన్ని విసిరేసి గీతాన్ని ఆలపిందు 

నీ పడుచు పాయపు సంతోషాల్ని నెమరువేస్తుక్లో 
_పేమను ఆన్వేషించు, హాయిగా ఉండు 

మనసు విప్పి మాట్లాడు; 



సరిహద్దు గస్తీ కేం[దంలో 
ప్” 

వసంతంలో వానకోయిల కలకూజితం విను; 

శరతులో బుల్ బుల్ పిట్ట పాటలు విను; 

వెసవి మల్లెపూవు విలాసం గమనించు 

చలికాలంలో చూడు ! మంచు ఉన్నదక్కడ 

సీక్తు వ్యవధి లేదు, మరిక ఆలస్యమెందుకు ? 

అధికభౌతిమెన దాని గురించి ఆలోచన పెంచడం దేనికి ? 

కావలసింది [కీడ; అది సోగుతూ ఉండగా 

ఆందోళన ఎందుకు నీకు, గెలుస్తానో గెలవనో ఆని + 

బయటికి వెళ్ళీ పకృ్ళతిలో ఆనందంచూడు : 

మబ్బు గురాలు ఉరుకుతున్నాయి ఎత్తయిన కొండకొమ్ములమీదికి; 

నువ్వెక్కడ చూసినా, ఉల్లాసంగా ఉన్న పకృతి 

అపురూపమైన అందాల్ని సృష్టిస్తోంది, నాకోసం, 

ఇంతకన్న ఏంకావాలి నాకు? ఇక నీకేమి కావాలి! 

నా కలలు నిజమయాయి, నువ్విక్కడున్నావు 

ఇవిగో, సువాసన వెద జల్లే సీ సుందర శిరోజాలు 

కాలనునే మకురు గుర్రాన్ని మచ్చిక చేస్తాడు అతడే, 
| పేమను కనుక్కొన్నవాడే. ఆయన ఆత్మలో వసంతముంది 

(ప్రపంచానికి కొత్తకాంతి నిస్తోంది. 

ఈ రాతి ఆకాశంలో ఉష్జలంగా [ప్రకాశిస్తాయి చుక్కలు 

ఈ రాతి (పేమా, అందం హాయిగా కలుసుకుంటాయి కనక. 

గులొమ్ నవీ ఖయాల్ (జననం ; 1986.) 

నిర్, సరిహద్దు గ స్రీకేంద్రంలో 

భూమిమీది ఈ భాగం మలమలమోడింది శత్రువుల కాల్పులతో 

మానవర క్షం చిందింది ఇక్కడ, సరిగా 

ఈ సరిహద్దు గ సీ కేరదమున్నచో టే, 

ఇంటికి చాలాచాలా దూరంగా, 

మా మతులు ఒక గొయ్యి తవ్వారు. 

తుపాకీ గుండ్లు దూరిన నా శరీరాన్ని సమాధి చేశారు, 

కామంతో పరవళ్ళుతొ క్కే పడుచుపాయంలో ఉన్నపుడు 

ఈ నా శరీరాన్నే, నా జన్మభూమి లాలించింది, - 

నరనరాన్నీ పోషించింది- నెలలూ ఏళ్ళూగా, 
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సరోవరాలు, కుంటలు, సుతిమె త్తని కొండగాలి; 

ఉజ్జ్వల సూర్యోదయ ఆ సమయాల కోభలు చూసిన జన్మభూమి, 

ఆ నిర్జన (ప్రదేశాని కెప్పుడైనా వస్తే నువ్వు, 

షాలిమార్ చినార్ వృక్షూలనీడ నీకు స్వాగతంచెబుతుంది, 

డాల్ సరస్సు గట్టమీదున్నట్టుగా విశ్రాంతి ననుభవిస్తావు నువ్వు. 

నడిచే నీపాదాలకింది ధూళి గులాబి పూలలా మారుతుంది. 

నువ్వడుగు మోసేది పూలపాన్సుమీదే కానీ మరోచోట కాదు 

ఇక్కడ కొంత సేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ప్పుడు 

ఒక ఆలోచన నీ మనస్సును వేధిస్తుంది: 

“యుద్ధం వచ్చిందిక్కట డికి, నాశాన్నీ మృత్యువునూ వెంటబెట్టుకొని 

నెత్తుటివాగులో ఈ |పదేళాన్ని తడుపుతూ 

తుపాకీ మందుతో, నాపామ్ బాంబులతో ఇక ,_డిగాలిని ఉద్రేకపరునూ, 

మళ్ళీ పచ్చగా ఎలా మారింది ఈ నేల, 

చుట్టుపక,-ల మనుషుల సందడి కనిపిసోందేమిటి, 

ఎత్తుకు ఎగురుతున్నా యేమిటి పక్షులు గాలిలో, 

స్వచ్చంగా, చల్లగా వీసోందేమిటి ఈ గాలి?” 

లేచి నించుని చుట్టూ చూపు సారించినప్పుడు 

గుర్తుతెలియని గోరీ ఒకటి నీ కంటి కవుపడినపుడు 
అర్ధం చేసుకుంటావు నువ్వు, 

ఈ నిర్జన (ప్రదేశం ఎప్పటికీ కాళ్మీరుగానే ఉంటుందని, 

గులామ్ రసూల్ నజ్మ్కీ్ (జననం : 1909-) 

26. చతుష్పదులు 

కే, భూమికి, సంపత్తికి, తోటలకు, ఆ స్పికీ 

అదృష్టానికి, మంచిచెడ్డలకు, సుఖదుఃఖాలకు, 

గురాలకు, పశువులకు, కుటుంబానికి, మి తులకూ-_ 

తలవాల్చి మొక్కుతాను, ఒక్క-రికికాదు, అక్కలేనంతమంది దేవుళ్ళకు, 

2. పగటిపూట వచ్చాడతడు, సంజవేళ వెళ్ళిపోయాడు 
పరీక్షించడానికి, నాపేమను తృణీకరించడానికి . అలా అనిపిసుంది నాకు. 
కాని రాతి నాలుగోజామున, అతడు వచ్చాడంటారు. 

మళ్ళీ, కాని నిదలో నేనుండడం చూసి వెళ్ళిపోయాడతడు 

అయో | 
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8. దుఃఖాల్లో చిక్కుపడి ఉన్నప్పుడు నేను 
గుర్తుచేసుకున్నాను నిన్ను, నా భుజాలు 

లేలిక పడ్పట్టు, భారంతొలగినట్టు అనిపించింది, 

నిటారుగా నిల్చింది మళ్ళీ నా వెన్ను, నా కనిపించింది, 
ఒకానొక మెరుపుక త్తి ఈ కారుచీకటి మబ్బుల్ని ఛేదించినట్టూ, 

వెలుగు పారనిస్తే, నాగదిలో సూర్యకిరణాలు నాట్యమాడుతున్న ట్టూ, 

అథార్ మొహీ-ఉద్-దీన్ (జననం : 1928.) 
స, టాటర్ల కుండ 

పాకీ పనిచేసే బోస్ వాతుల్ మంచికోపంలో ఉన్నాడు. ఆశ్మిని పట్టుకుని ఆమే 

చెప్పులతోనే కొట్టాడు. జుట్టుపట్టి లాగుతూ గదిచుట్టూ తిప్పాడు. పిచ్చెక్కి_నవాడిలా పవ 

ర్రిస్తున్నాడు. ఈ పెనుగులాటలో ఆశ్మ ఫెరాన్కు నిప్పంటుకోక పోవడం కేవలం అదృష్టమే. 

ఏమంటే, మట్టిపొయ్యి, ఆమెకు [ప్రమాదం కలిగించేటంత దగ్గరగా ఊంది. పౌయ్యిమీద టాటర్లు 

ఉడుకుతున్న కుండ, పొంగుతుంటే చప్పుడు కూడా వినిపీసోంది. 

ఆశ్మీ నిస్సహళచెంది అరిచింది. “సంపే తన్నాడు బాబోయ్; రాండి, రాండి: ఈడు 

సచ్చిపోనూ, ఈడు రాలిపోనూ!” 

“నేను కాదే! సీవోళ్ళంకా సావాలి!" అంటూ అరిచాడు బోస్. తుపుకూ తుపుకూ 

ఉమ్ములేశాడు, “నేనే వన్నాసచ్చుసన్నాసి ననుకున్నావంటే- దొంగ లం-! ” 

“నావోళ్ళని తిట్టడానికి నువ్వెవుడివెహే! నిన్ను నరికి ఆళ్శకి కూరొండి పెట్టాలి!“ 

అంటూ ఆక్మి, ఇంకా గట్టిగా ఆరిచింది. “ఆళ్ళు కాని నీయింటి కొచ్చేరా, నీ పొయిమీద రాళ్ళ 

సేరా?” 

పౌయ్యిఉసు ఎత్తేసరికి, టాటర్లు ఉడుకుతున్న కుండ గుర్తొచ్చింది బో నస్కి. “టాటర్లు 

సవిజూసి కానా కాలమయింది.- కాని ఇది- ఈ రాకాసి...” అనుకుంటూ, ఆశ్మి వేపు తిరిగి 

బెదిరిస్తూ ఇలా అన్నా డు: “తెల్టారీతలికి, నేన్నీకు యిడాకులియ్యక పోతే నా అయ్యలిక్కొడు 

కునే కాను!” 

“పఏత్తీ! ఇడాకులితావా? సచ్చినోడా | నీ శేకలికి బెదిరిపోయీవో శెవరూ లేరిక్కడ . 

U 
సె 9 వి 

నా కాలిసెప్పులికి బలాదూరు!” కనుబొమలు గట్టిగా సాగదీస్తూ, చాపినచేతులు విసురుగా 

తిప్పుతూ జవాబిచ్చింది ఆశ్మి, “ఏ మారాజింటోనో పాసిపని చేసుకు బతుకుతాను, ఏటను 

కుఠటన్నావో। నేనేం అవిటిదాన్ని కాదు తెలుసా?“ 

పడింది. ఇంటి చుట్టూ జనం మూగారు. 
వీళ్ళ పోటాట చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెవిని 

| 

గ్ [ క్రి వచ్చారు. ఇంకా చాలామంది పిల్లలూ 

సలాం డోంబ్, గులాం బద్మాష్,నోరా క్రమాల్ దగ్గరి 
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పెద్దలూ కూడా వచ్చారు, వెరిబాగుల థ్యర్షీ కూడా రొమ్ము బాదుకుంటూ వచ్చింది. 

“ఏంవయిందిరా (బోస్తూ? దానికి నెత్తు రెల్లా కారతన్నాదో కాపడ్డం లేవం[టా? మాడు పగిలి 

రగతం ఓడిపోతన్నాది గదంటా9? నీకు సేతు లెల్లా గొచ్చాయిరా కటికోడా?” 

ఆ వెర్రిబాగులదాని మాటలతో ఆశ్మి మనస్సు కుదుటపడింది. “అదో గొప్పను 

కుంటన్నాడు,“ ఆంటూ, “కాదేటి మరి? ఒక్కపాలి పాతిక రూపాయలు కళ్ళజూసినోడెవ 

డున్నాడూ? నేను దిక్కులేనిదా న్ననుకుంటన్నాడు; నన్నేవ(న్నా సెయగల్నను కుంట 

న్నాడు, తెల్లార్నీ; ఆడి బుర9ి దూదికట్టు ఏయించకపోతే నన్నడుగు. ఏడుగురన్న 

దమ్ములికి అక్క. సెల్రిని కొనా?'” 

“పో పోయే!” అంటూ విదిలించేశాడు (బోస్, “అస లేవయిందేటి?" 

ఆంటూ, తెచ్చి పెట్టుకున్న గాంభీర్యంతో అడిగాడు నోరా కమాల్. “మాకు సెప్పరేం? 

ఇదిగో, ఆశిమమ్మా, కూతంత సేపు నువ్వాగు” 

“నేన్నోరు మూసుకు పడుండాలా” అల్లా ఊరుకోమంటే ఊరుకొనే రకం గాదు 

ఆళ్ళీ, “ఈణ్ణి రచ్చ కెకిి తాను. ఈడి పరువు తీయితాను; మొగ మ్మీదుమ్మేయిత్తాను” 

“ఎవజ్జే నువ్వనీదీ?” అంటూ ఆరిచాడు కోవదారి బో9న్త్, చిరిగిపోయిన తన 

కాలీచెప్పు తీసుకొని మళ్లి పెళ్ళాంమీదికి ఎగబడ్డానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కానీ నోరా 

కమాల్, గులాం బద్మాష్ కలగ జేసుకొని అతన్ని కూచో బెట్టారు. 

బో9స్త్, కిప్పుడు ఊపిరి ఆడటంలేదు; జోరుగా చెమటలు కక్కుతున్నాడు. 

ఆణచుకోలేని ఆ గహంతో శివమెత్తిన వాడిలా ఊగిపోతున్నాడు, ఇల్లంతా [ప్రళయ బీభత్సం 

లా ఉంది. అద్భషవశాత్తు మట్టిదీపం, గూట్లో శున ఉంది కనక సరిపోయింది కాని, 

లేకపోతే, దాన్నెవరో మస్లేసేవారే. అయితే ఈ జగడంలో, పిమాదానికి గురైన 

వస్తువు హుక్కా-దాని చిప్ప ముక్కలు ముక్కలయింది; గొట్టం ఎక్కడో మాయమయింది. 

పిల్హలు చేస్తున్న గోలలో తక్కిన శబ్లాలన్నీ అణిగి పోతున్న ప్పటికి (బోస్తూ, ఆక్మీ అలుపూ 

సౌలుపూ లేకుండా ఒకరి మీద ఒకరు వేస్తున్న నిందలూ, తిడుతున్న తిట్టు మట్టుకు, 

వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. 

అయితే కాసేపటోనే నోరా కమాల్ వేపు తిరిగి, “నా మొగమ్మీద ఊసి, పుండా 

కోరెదవా అని తిట్టాలంటే, నువ్వు తిట్టాలి” అన్నాడు బోన్స్ “ఇంతకీ సంగతేటీ? మాకు 

సెప్పవేటంట గో అంటూ చొరబడ్డాడు గులాం బద్మాష్. 

“సెప్పడానికిదేవ(న్నా కారతవే(టి 1” నిట్టూరుస్తూ అన్నాడు. బోస్, “ఇయాం 

మద్దినాల మనకి జీతాలిచ్చేరా : అప్పుణ్ణికు సెప్పేనా లేదా నేను. కసాయిదుకాణం సులాను 

కాడ టాటర్లు కొనుక్కోవాలని. 99 

“కాను సెప్పేవూ,”' అంటూ ఒప్పుకున్నాడు గులాం బద్మాష్, 

” డేవుడు నిన్ను సల్హగా చూడాలి! అప్పుడేవో( నా సేతికి పాతికి రూపాయి 

లొచ్చేయి. ఆటిల్హోంచి ముందస్తిగా రొం[డూపాయిలు ఆ సూపరొయిజరుకి ఇచ్చే సేను. దొడ్డి 

గుమ్మంలోంచి వొచ్చేద్దారనుకుని, పోలీసులైను పక్కనించి, తాలూకాపీసు ఎనకనించి 
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తిన్నగా ఇంటికొచ్చేసేను. కిందట్నెల గఫార్గాడి కిరాణా క్రొ 
టో సరుకులు తెచే,నా_ఆడిక్షి 

పఏ రూపాయిలు బాకీ పడ్డాను,” అ బి 

“సర, నెన్చెప్పనా 1 ఇల్లాగే నేనుకూడా కించట్నెల బాకీ ఎగ్గొటడాకి దొడ్డి 
గుమ్మం కాణ్ణించి వొచ్చేద్దావ(నుకున్నాను” అన్నాడు నోరా. గబ ఉ 

కక్ జం అడ్ ఖో "9 క పదికాలాల పొటు సల్దిగా బతుకు ! అన్నాడు బోస్, ఆంతట్లో కే నోరా ఆడు 
తగిలాడు. 

క్ట 

“సిజవేం |! ఆజ్ఞ తప్పించుకోవా లని సూ సేనని సెప్పేనా _ కాని ఆ గాడిదికొడుకు 
అప్పటికే మునిని పాలీ ఆఫీసు గెట్లో కొచ్చే సేడ, వొచ్చి నన్ను సూ సేసేడు, 'ఇదుగో కమాలూ, | & Wns . కా! ’ pen ఓయ్ నోరా! నా బా౭డబ్బు లక డెన్టైలు అంటా అరవడం మొద లెర్టిడు. ఏం చేతాం ? 
ఆడి కెగ్గొట్టడా కి ఈలయింది కాదో న్ 

దేవుండు సల్లంగ సూడాలి 1” ఈసా9 మాటకు అడ్డువగ్చొ వాడు 
ఇలా అన్నాడు. “డేవు,డి మీదొన్టేసి సెప్తన్నాను, ఆడు నాకూ 
నెల మొత్తానికి సేసిన బాకీ తీరసాలిగందా ౩” 

బోన్స్ ఇంకా 

గాడా అల్లాగే సేసేడు. 

అందరూ ఆమాట ఒప్పుకున్న ట్రై ఉన్నారు. కాని ఆక్క్మి మట్టుకు కోపంతో రుసరుస 
పెదూతూఉంద. మగడి కాం వీకి పెనంమీద కాల్చేలా ఉంది. ఆమె మాడు ఇంకా నొప్పి 
లాడుతూనేఉంది కింద పడుక్కొని తలకింద చెయ్యి పెట్టుకొని ధారాపాతంగా కన్నీరు కారు 
సోంది. | 

“సరే”, ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పడం [పారంభించాడు బోస్, “పడిరూ పాయిలు 

ఆల్ఫా సెయిజారి పోయేయిగందా ! మరో ఎ డూపాయిలు ఆ బియ్యంకొట్టు షావుకారు నోరా 

గలదార్ క్రి ఇచ్చేను.” 

“నువు నాకు సెప్పక్క ల్లేధు నేనూ ఇయ్యాలాడికి. కాని ఆడు నిజంగా మంచోడు, 

“ఆజీ సాయెబుగారూ, ఈనెల డబ్బు సాలా అవసరవు(న్నాదీ. నేను జవ(కట్ట ను” ఆన్నాను. 

అప్పుడాడు అలవాటు పెకాగంగానే నాబుగుతిట్టు తిట్రేసి “సరేలే కానీ వొచ్చీనెఐమటుకి ఇచ్చె 

య్యాలి సువా(! మరిసిపోకు!' అంటూ నన్నా దిలేశాడు. 

“కాని నే నేకార్నాలు సెప్పినా ఇనిపించుకోలేదే” అన్నాడు (బోస్త్, “మామూలుగా 

నేనో మంచోడే పాపం; కాని ఇయాం నా ఎంటబడ్డాశు, ఆయినా ఆజ్జనవలిసిన పనే లేదు 

రొళ్డెల్రినుంచి నేను డబ్బియ్యడ వేం వున్నాది లేదు.” 

ఈ నమయంలో మట్టిదిపం కింద పడిపోయింది. ఆంతా చీకటి గుయ్యారమము 

పోయింది. పెద్ద గందరగోళంగా ఉంది. కొందరు లేచి నించున్నారు. కొందరు అటూ ఇటూ 

మసిలారు. కానీ అందరూ ఆగి పె టైక్కడుందంటూ ఆక్మి న ఆగిగాతు. ఆయితే ఆమె మారు 

పలకకుండా మూలుగుతూనే పడిఉంది. చివరికి ఆ వెర్రిబాగుల క్వార్షి ఉందేం, ఆమె లేచి 

వెళ్ళి, కాంగ్లిలో ఉన్న బొగ్గులు ఊది, మంటచేసి దీపం వెలిగించింది, 

(21) 
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“ఓయ్, గులా బద్మాష్ ఎక్క డీకెశైడ?” అంటూ అరిచాడు నదీర్ షేక్ రసులా. 
ఆశనిమాట ఎవరూ వినిపించుకోకపోగా, (బోస్ ఇంకా ఇలా చెప్పాడు “దాంతో పదేడు 
రూపాయల వుద్ది; అహం, పందొమ్మిది రూపాయిలు. సూపరొయిజరుకీ రొండూ, కిరాణా 

కొట్టు గఫారాకీ పదీ. ఇంకపోతే, ఏ డూపాయిలూ - ఆడెవడూ? ఆకి సేరేటి; 

“నోరా గలదార్ ” అని గుర్తుచేశాడు రసులా, 

“ఆం, అడే !" అన్నాడు (బోస్. “అదుగో, ఆల్జాగయిపోయాయన్న మాట, 

పందొమ్మిది రూపాయిలు. ఇప్పుడింక నా జీతంలో మిగిలిసచ్చిందెంత? దానిక్కోపంగా 
ఉన్నాది, ఎందుకంటా? దాని కూతురుకి నేను కొ త్తబట్టలు కుట్టించలేదంట.” 

“మన కవసరవొంచ్చినప్పుడు నీ కాడెప్పుడన్నా డబ్బున్నాదేంటి?" అంది ఆళ్ళీ, 

కన్నీళ్ళు కారుస్తూ. “నీకు జూద వా'డ్డానీకి డబ్బు కావాలి. ఎళ్ళు, నీ కోనం నవీర్తుండా 

వొచ్చేడు.” 

“ఇంకోళ్ళ ఊ సెందు కెత్తాలిది?;” అంటూ ఆకిగాడు (బో స్త్. “నోరు మూసుకోమని 

సెప్పండి దానికి, తెల్హారనియ్యండి. దీని సంగతేటో తేల్చి పారేత్తా!” 

"అదేం కుదరదు. తక్కిన ఆ(రూపాయిల సంగతేంచే సేవేటి?” అని అకిగాడు, 

నోరా, 

ఇంతట్లోకి హుక్కా పీలుస్తూ సులా డోంట్ వచ్చాడు. “పదికాలాల పాటు 

నల్లగా బతకాలి!” అన్నాడు నోరా. హుక్కా_తెచ్చి (టో స్ముందర పెట్టాడు డోంట్. "ఒక్క 

పాలి పీలిసేవంటే, పొగాకు బాగా నచ్చుద్ది. ఆ జబ్బారుగాడు లేడూ _ పొగాకేపాంం 

చేసేవోడు _ ఆడికొడ కొన్నాను, ఒకటోరకం పొగాకమ్ముతాడు. అందులో అను 
మానం లేదు.” 

బోస్ హుక్కా పీలుసూ ఇంకా ఇలా అన్నాడు, “ఆయిదురూపాయలే మిగి 

లేయి నాకు. థ్వార్షికాడ చేసిన బాకీ తీరసాలంటా అదే తీసుకున్నాది, మూ,డూపాయిలు."” 

“జానౌను, ఆ మాట నిజమే” అంది ఖ్వార్షి. “ఆ మాటకి సాబ్బీకం సెప్పీదాన్ని 
కానుకానీ, సావుసంగతి మరిసిపోకూడదు. జౌను, తనే ఇచ్చింది నాకు”. 

“ఇప్పుడు తెలిసిందా?” అంటూ [ప్రకటించాడు టోన్, కొంచెం సంతోష 
పడుతూ. “అంచేత, నాకు మిగిలిందిక రొండూపాయిలేనన్న మాట, డీ రూపా యెట్టి టాటర్లు 

కొన్నాను.” ఆంటూ అతడు పొయ్యివేపు చూసేసరికి అతని గొంతుకలోంచి ఒక కేక 
బయటికి వచ్చింది. “ఏదల్హా? టాటర్ల కుండేది? ఎక్కడికి పోయింది? 

వెంటనే ఆక్మిలేచి ఆ కుండకోసం వెదకడం మొదలుపెట్టింది. వంటిల్లంతా వెడి 
కింది. మూలమూలలా వెదికింది.సూటికోనం వెదుకుతున్నంత, జాగ తగా. ఇది అక్కడున్న 
వాళ్ళందరికీ ఇబ్బందిగా, ఇరుకున పడట్టుగా ఉంది. ఎవ్వరూ నోరు విప్పలేదు. 

తన టాటర్తకుండ ఎవడెత్తుకు పోయుంటాడా, అని ఆలోచిసూ ఆందోళన 
పడాడు బోస్, పెళ్ళా3తో పడ్డ గొడవంతా మరచిపోయి, తనకి నమ్మకం కలగడం కోసం వాల్ 
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ఆమెని అడిగాడు, “ఫోదు; ఎక్కడో ఉంటాది, ఎక్కడికి పోద్దేటి?“' 

కాని ఆక్మి జాగ త్తగానే వెదికింది. “కుండ అక్కడుండడం నీ కళ్ళతో నువ్వు 
సూళ్ళే దూ?” ఆంది ఆఅశళ్మి; గట్టగా అరుస్తూ, “మన టాటర్ల కుండ ఎవరెత్తుకు పి కలే. జళ్ళు 
సచ్చి పోనూ । ఆఅక్మ రాలిపోనూ, ఆళ్ళింటోవోళ్ళంద రూ బుగ్గెయిపోనూ!” 

ఈ దొంగపని చేసిన వాడు ఎవడయి ఉంటాడా ఆని ఆలోచిస్తూ వెంటనే అరిచాడు 
నోరా కమాల్, “ఆ గులా బద్మాష్ గాణ్ణిలా లాక్కురండెహే”, నవీక్ ష్రక్కూడా ఆతితో 
ఏకీభవిస్తూ, “ఆడి మీన నాకబ్బడే అనువా(నవొంచ్చింది.” అన్నాడు. 

అందరూ కలసి గులా బద్మాష్ ఇంటికి వెళా ఇరు. వెళ్ళి పెద గొడవ చేశారు, 
కొని ఆ యింటి కిటికీ దగ్గర క ఫిపించింగచ వాడీ తల్లే, తన కౌడ్తుకు హో బేడ్తవి గటిగా 
చెప్పింది. కాని దానిమాట నమే మ్ముదెవరు? ఆక్మి ఆసలే నమ్మ దు. నా క నా కుండలో టాటరు 

స! 

తిన్నావో, ఉన్న కొడకు నొక్కజ్ఞీ పొట్ట నెట్టకుంటావు;” ఆంది 

టోన్ కోపంలో పొగలూ సెగలూ కక్కుతున్నాడు, తనింట్లోకి చల్చగా వచ్చిన 
గులా బద్మాష్ని తిడుతున్నాడు. లోపలున్న వాళ్ళు బయటిక్రి వచ్చి మాట లతో ఫోట్టాడడానికి 

రెచ్చ గొట్టక పోవడం వల్ల టోన్, హెరాణపడి స్వృహాయడయాడు, ఆక్మి చెయ్యు 
పట్టుకుని ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళాడు. “సోదాం పదె! or త్న్నీ ఆ టాఓర్లు! దానూను 
దేవుండికొది లేద్దారి. పరువు పోగొట్టుకున్నోడు ఆడే కాని మనం కావు.” 

ఒక ర్మాతివేళ, చుట్టుపక్కలందరూ నిదపోయి ఉన్న సమయంలో చోస్త్ 
జక్ని తలకు పసుపు నీళ్ళతో కాపడాలు పెడుతూ, ఆప్యాయంగా ఇలా అన్నాడు, “ఇంటో 

మన వి(ల్హా పోట్టా ప్రైట్టకుంటే, కట్టాలూ నట్టాలూ రాడంతప్ప మరేటీ లేదని సెప్పలేవా!” 

“ఆ దొంగెదవ టాటర్లకుండెలాగెత్తుకు పోయేడో ఏటో! ఆడి సావు మూశా! 
ఆజ్ఞి కోసి నీకు కూరొండి పెట్టా!” 

అఫ్తార్ మొహీ-ఉద్ -దీన్ (జననం : 1928-) 
దోద్ దొగ్ నవల 

శిర. పడవ షికారు 
పెద్దవాళ్ళతో (ప్రమేయం లేకుండా, ఆక్క _చెల్లెళ్ళిద్దరూ వాళ్ళంతట వాళ్ళు పెద్ద 

చెరువులో పడవ షికారుకు వెళ్ళడమన్నది, “సఫాత్రికూ “రాజికూ ఆదే మొదటిసారి. 

ఈ పడవ షికారు. ఏర్పాటు చేసిన అబ్దుల్, గనీకి కృతజ్ఞత చూపవలసిన అవసరం 
లేకుండా ఉన్న ట్రయితే వాళ్ళ మనస్సు లింకా తేరికగా ఉండేవి.; వాళ్ళింకా హాయిగా 

ఉండేవారు, అయితే, షికారుకు వచ్చిన కొద్ది సేప వటెకే, ఫాత, ౩ సంగతే కాదు,పరాయివాడి 

దగ్గర తాను చూప వలసిన సిగ్గుకూడా మరచిపోయింది. నిస్సంకోచంగా, క్షయ రోగంతో 

తీసుకొంటున్న తన ఊపిరి తిత్తులల్లోకి దీర్చంగా క్వాన తీనుకుంటోంగి, విడుసోంది. 

మధ్యాహ్నమయింది. సూర్య కిరణాలు డాల్ సరస్సులో నిర్మలమైన నీళ్ళమీద 

మెట్రుమెట్టుగాపడి, ఆట్టడుగు వరకూ పోతున్నట్టు అనిపిస్తున్నా ==. చిరుచేపలు బారులు 

బారులుగా ఈదుతున్నా యి; ఒకొ_క్క-సారి నీబి మొక్కల్లో దాక్కొాంటూ, మరొకసారి నీటి 



పెకి తొంగిచూసూ, అవి చాలా సరదాగా ఆడుకుంటున్న ట్టు కనిసిస్తు ౩ త్నాయి; బడులలో 

దాగుడుమూత లాడుకొనే చిన్నారి ముద్రుపాపల్దా . నీలిమ లీణీ నీళ్ళ మీద కొంచెందూరంలో 
ఉన్న తామర పూలను సూర్య కిరణాలు తాకే సరికి అవి, నీలాకాశంలో చుక్క ల్లా మెరుస్తు 

న్నాయి వెడల్పాటి పచ్చాకుల మీద పడ్డ నీటిబొట్టు పచ్చలప ళ్ళిం మీద ౬ళతళలాడే 

ముత్యాల్లాగున్నామి. కొత్తగా ఆకు తొడిగిన దట్టమైన కొమ్ములుగల 'విలో చెట్టు సుతారంగా 
ఆయ బద్ధంగా ఊగుతూ ఉంటే, ఈ చెరువు గట్టుమీడ రోహీనృత్యం చేస్తున్న వల్రిటూరె 

పడుచుల్తా గున్నాయి. మబ్బు దొంతరలు కప్పిన పొడవాటి కొండకొమ్ములు చుట్టూ 

కనిపిస్తుంటే, లెక్కలేసంత మంది మనమల్నీ మునిమనమల్నీ పైనుంచి చూసూ ప్రశాంత 
మైన తృప్తితో చిరునవ్వు నవ్వుతుండే కొండ దొరల్టా గున్నాయవి. 

ఫాత మనస్సులో మరీమరీ మెదులు తున్నది ఒకే ఒః ఆలోచన, “చేవుడు నాకీ 

దారుణమైన రోగం నయం చేస్తాడా?” కాని రాజ, నుంది ఆరోగ్య. గా యొవన-లొ ఉంది. 

సరిసర దృళ్యంలోని కుండం ఆమెలో పడుచుత నాన్ని మేలొ._లిపింది. ఆమె ముసుగు 

బుజాల మీదికి జారి పోయింది, ఆమె నల్లని కురులు ఐ నుట పడ్డాయి. అంతేకొదు. అమె ఈ 

సారి ఓక్క. విషయం స్పష్టంగా | (గపాంచింది _ తన భర్త ముసలివాడు పెగా రెండో పెళ్ళి 

వాడ; కానీ తాను పడుచుది, ఆబ్లుల్ గసికి భార్య కాదగినంత త (ఏం, ఎందుకా; గ్రాగూడదు;) 

పడుచుది. ఈ ఊహ వచ్చేసరికి ఆమె సిగ్గు పడిం*. అబ్దుల్ గన్ వేపు ఓకకంట చూసింది; 

సరిగా అదె సమయంలో ఆతడు, అనురాగం నింపుకొన్న కళ్ళతో తనవెప్తు దొంగచూప్పులు 

చూస్తున్నాడు. ఆమె సంతోషించింది 

రహ్మాన్ రాహీ (జననం : 1925.) 

శొదీమ్ కాన్లీర్ బాయరీ 

29. లల్లా వాఖ్ 

కాశ్మీరీ కవిత్వాన్ని గురించి వాసేవాళ్ళు చాలామంది, దాని నేపథ్యం గురించి, 
బాహ్య (ప్రభావాల గురించి, విషయం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉంటారు లలా వాఖ్ (లాల్ దద్ 

పద్యసూక్తులు) గురించి (వా సెటప్పుడు, ఆ మాదిరి విమర్శకులు, అనాటి రాజకీయ, మత 

సామాబిక, ఆర్థిక స్థితులను గురించి చర్చిస్తూ ఉంటారు. లాల్దద్ పద్యాల ఫక్కిని, వాటి 
నిర్మాణాన్ని, పతి పద్యంలోని పాదాల్ని, వాటిలోని లయను-స్వర సంబంధంగా గాని మాతా 

సంబంధంగా గాని-వాటి విన్యాసాన్నీ ఛంచస్సునూ వివరిస్తూ ఉంటారు. కవితా వస్తువును, 

అర్ధాన్ని, అంతర్భావాన్ని, ఆ పద్యాలకూ ఆనాటి త త్యచింతనకూ గల సంబంధాన్ని 

చర్చిస్తారు. సం|గహంగా చెప్పాలంటే, సామాన్యంగా సాం|పదాయిక విమర్శకు సామాన్య 

మైన పద్ధతిలో, *కానిక కళాఖండం పట్ట, వాళ్ళద్భమ్షి వస్తుపరంగా ఉంటుంది. 

విత్వాన్ని అంచనా వేయడానికి వారు అనుసరించే పద్ధతి ఉపయోగకర మైనది 
అనడంలో నందేహంలేదు; కాని ఇది, మొదట ఆ కళాఖ డాన్ని, తరవాత విమర్శ ముఖ 
లక్ష్యాన్ని వమ్ము చేస్తాయి. విమర్శకుడి సరె నపని ఏమిటంచే, ఒకానొక కళాఖండంలో 

ఆంతరిక మైన తర్కానికి బాహ్యా మైన ఏవిషయంతోనూ [ప్రమేయం లేకుండా, ఆ సాహిత్మి 
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moan as గ్రాం ౯ 
రచన ఏవిధంగా ఆధి5 రిక మైన అంచరా వేయడం. ఆఅ ఒమే, ఉద్దిష్ట కళాఖం కంలో ఉన్న 

విలువమేర కే విమర్శకుడి మూల్యాంకనం తప్పని గురిగా పాగడం విమర్శ చే ఇ మవలసి నపని, 

ఒకానొక సాహిత్య రచన మంచి కవిత్వం కిందికి వస్తుందా చెడ్డక విశ్వం కిందికి వస్తుందా 

అన్నది వివేచించడా సఃగాసి పరిశుద్ధతను పరీక్షించడానికి గాని తక్కినవేవీ గీటుకాళ్ళు కాజా 
వన్నది నిజం. ఉదాహరణకు, రాజకీ య సామాజిక భూమిక ఒక పే అయినవా జికీ, భానర్, న శ గ 

గోవర్లు గాలిబ్ -జౌల్లు, -లాల్ దద్- షక్ నూరుద్దీన్లు (వాసిన కవితల మధ్య పెద్ద అంత 

రాజు ఉన్నాయి. పెగా ఒకే రచపుత- ఉదాహరణకు, మపన్మాద్ గనీ మహూర్- దానిన 

పద్భాలన్సి టిలో నూ సమాన, పతిభ ద్యోతకం కావడం జరగదు. కాబటి, si వివంంచ 

టానికి అదనపు విమర్శా సామ్మగి ఎంత ఉపయోగకరమెనదె నప్పటికీ, వమ మర్శకుడికి 

[ప్రమేయం ఉండవలసింది ముఖ్యంగా, ఆ కావ్యంతో నే; ఆదిఎం కవరకు విశిషరూపం దాల్నిన 

భాషా పరమైన నిర్మాణం అన్న దానితోనే. న్ - 

మొత్తంమిద, కాశ్మీర కవిత్వం గేయకవిత్యమనే చెప్పాలి. అంటే ఏమిటన్న మాట - 

కవిత్వం ముఖ్యంగా, కవి ఆక్మాశయతకు అభివ్యక్తి. అది ప్రత్యక్షం కావచ్చు, పరోక్షం 

కావచ్చు. ఈ రండో రకం క్రవిశ్వంలో వస్తువు ఒక (పకృతి దృళ్యం కావచ్చు. కవీశతరుడె * 

ఒకానొక వ్యక్తి మానసికస్థితి కావచ్చు. కవి మనస్సులోనే ఉన్న ఒకానొక ఆంత” “తి! 

పకేపణ 5 కావచ్చు అంతేకాకుండా ఇడి, కవికి వాహ మైన చేసిమీదన్నా ఆవావవవటిం కొ. 

దేసీ నీతోనన్నా [ప్రమేయం ఉండి ఉండటంకౌని లేకుండా, కేవలం కని దర్శవాణకి వాని ఇ. 

మనఃస్థితికి కొసీ అభివ క్తి అవుతుంది కాబట్టి గేయం ఖంచకావ్యమే అవుతుంది, గేయంలో 

ముఖ్యంగా కవికి పమేయముండేవి: లయ, పదాల (శుకిసుభగత్వం, అర్థభేదాల్లో నూ వేష 

కలు, శశి శావ్యత మొదలెనవి. 

తొలికాల పు కాకీ ద్రీ గేయక విత్యంలో, అంటే మత సంబంధ మైన అనేంషణ లేదా 

ఆధ్యాత్మిక అనేంషణ, “నుత పమేయంలేని ( SPE క) [పణయంవం టి '(పధానవీశాఆ రెండు 

కనిపిస్తా పు. ఈ కాలంలో జ*గిన ఆత్యు త్తమ సాహిత్యరచన లల్హావాఖ్ అని అధునిక పకిశో 

ధనల్హో వెల్లడి ఆయిండి. లాల్ దద్ (వాసిన ఈ వద్యసూక్తులు ఉతమ గేయరచనల౬, అయితే 

మసం, టికీ అర్ని మాల్ పంటివారు రచించిన గేయా అకూ గల భేదం గుర్తించక తడ్డదు. 

లల్హావాఖ్ ను నరిగా అంచనావేయడాన్ కి ఈ భేదం గమనించడం అత్యవసరం. అర్ని మాల్ 

గేయాలు లౌకిక పణయాన్నీ, అప్పటికింకా పనన్ను డుకాస పియడికోసం = అతడు తన 

సరసకు ఎప్పుడు వస్తాడా అనీ - రె కంచే (ప్రియురాలి సుతిమెత్తని వేదనతో టాడిన 

కాక్షను సూటిగా 'అభివ్యకంం చేసాయి, లాల్దద్ * వాథ్”లు కూడా గాఢమైన అనరా 

గన అభివ్యక్తం చేసినప్పటికీ, మనం విస్మరించరాని బేదం ఒకటి ఉంటి. లాల్డదీ 

రచనల్లో కనిపించే ఆకాంక్ష, శక్తిమంతమైన ఒక సంవేదనకో, దర్శ్గానికో అభివ) క్రికా", 

వ్యాఖ్యకాని కాదు. ఆయితే అది, గాఢమైన వ్య క్రిగతానుభవంతో వెలుగొందే చింతనా పర వైన 

ఆలోచనలోనుంచి పుట్టినది, లేదా దాసికి ఫలిత మైనటువంటిది: ఒకానొక ఆశీతదర్శనం. ఈ 

పద్యాల్ల్' నుంచి మనం కనక, విషయాన్ని లేదా అర్థాన్ని వేరుచేసి చూసినట్లయితే ఆది; 

“తిక” మనే శెవత త్త్య పరమైన సత్యాలని, వాటిలోని ఆధ్యాత్మిక శీక్షజలని, అలాగే తదిను 

రూపమైన సూఫీ అనుభవాలని గమనించగలం. కాని వీటిలో తాత్త్విక సత్యాలూ, అధ్యాత్మిక 



326 కాశ్మీరీ 

శీక్షణలూ వాస్త వానుభవాలయాయి. మరొకరకంగా చెప్పాలంటే, వాటిలోని ఆలోచనలు లేదా 

చింతనలు కేవలం ఆలోచనలు లేదా చింతనలు అని కాకుండా అనుభూతమైన గాఢ మైన 

దర్శనాలుగా ఆభీవ్య కమయాయి. సత్యం విషయంలో కాని తాత్తి్యికచింతన విషయంలో కాని 

మన అభి పాయాలు భేదించవచ్చు, కాని అవి లాట్దద్ “వాభ్” లలో (వలె కవి త్వావిర్భావం 

చెందినప్పుడు వాటిమీద చిత్తశుద్ధితో కూడిన విశ్వాస, సత్యాల ముద ఉంది. అప్పుడు 
తి్యకచింతన సరైనదా కాదా అన్న _వశ్నకు తావుండదు. 

ఆలోచన, కాంక్ష, విషయ (గ్రహణం, అనుభూతి అన్నవి ఒకదానితో ఒకటి ఎంతగా 

ముడిపడి ఉన్నాయంటే, వాటిఫ వ్యరి కీకరించడ : రూపకా కాల్లోనే సాధ్యం. ఠః చితాయు కేవలం 

తాత్త్వికచింతనలను శటిత్తులా మెరిపించి మనకు ఉపశమనం కలిగించే శక్తిని ఇస్తాయి. 
లాల్ దద్ పద్యాల్లో ఉన్న విలక్షణత ఏమిటంచె, వాటిలో కేవలం దానికొక వర్ణనను గాని 

వ్యాఖ్యానాన్ని గాని కల్పించే సామర్థ్యం మా;తమే కాగండా, మానసిక స్థితికి వాగూపమిచ్చే 

సామర్థ్యముంది. అది, మనం పద్యాలు చదివినప్పుడు అనుభూతమయే రూపకాలంకారాల 

అనుభవరూపమేకాని కేవలం ఆలోచన కాదు. నిజంగా అందువల్లే, వాటిలో రూపకాలూ, 
ఉపమలూ, భావచ్చితాలూ ఆతిగా ఉంటాయి. 

ఆధ్యాత్మికాన్వేషణ వీజాన్ని చూడవలసింది లాల్దద్ “వాఖ్”ల లోనే కాదు; 

పంధొమ్మిదో శతాబ్రి కవుల రచనలలోనూ ఇరవయ్యో శతాబ్దిలోని కొందరు కవుల రచనల 

లోనూ, వివిధ భావవృత్తుల్లో, స్యరాల్లో, రాగాల్లో, వారి రచనలకు ఆది మూల సోతస్సుగా 

ఉంటుంది. ఆయితే లాల్దగ్ రచనల్లోని విలక్షణత ఏమిటంటే, వాటిలో ఆలోచన, సంవేదన, 

గాఢమెన ఆనుర క్రి, మార్గవం, గ్గోట్ర సంపూర్ణంగా, ఇతర కవుల రచనల్లో కంటే మిన్నగా 

మిళితమై ఉంటాయి. పేక్ నూరుద్దీన్ _వాసిన “| శుభ్ ” ఆనే పద్యాలు కూడా కవితా వస్తువు 

విషయంలో నయిశేనేమి, భావం విషయంలో నయితేనేమి పైపైకి, బాల్దద్ వాక్కుల్ని పోలి 
ఉన్నప్పటికీ, వాటితో పోల్చడానికి వీ ఎలు లేనివి, లాల్దద్ *వాఖ్'లు కణకణలాడే చండ 

నిప్పులయిజే షేక్ వాసిన 'శుఖ్'లు చల్దారుతున్న బూడిదలోని నిప్పనెరుసుల వంటివి. 
కావ్య కల్పనా [ప్రక్రియ విషయంలో రెండింటి భూమికా ఒకటేకాని, మార్మిక కవుల కవితల 
మధ్య అంతరాలుండటానికి కారణమేదో ఉంది. షేక్ గారి ఆ కభ్”లు నీతిబోధ చేసినట్టుగా 

అనుభూతిని ఆందించవు. ఆవి కేవలం బుద్ధినే స్పృశిపాయి. గుండెల్లోకి చొచ్చుకొనిపోయి 

స్పందన కలిగించవు. ఆయన వాడే ఉపమలూ, రూపకాలూ ఉదహరణాత్మ క మైనవి, కొని 

అవి, పొందిన గాఢానుభూతికి జీవత్స9తీకలు కాలేవు, 

పుష్కర్ భాన్ : పీలో ముచామా 

"80. కథానాయకుడు మచామా 
మచామా ; (తనలో) మచామా, తలఎళ్తు (జేబద్దంకోసం వెదుకుతూ) నేను .... వది 

జేబులో పెట్టుకోలేదా? ఇదిగో దువ్వెన, (పాడుతూ) ఆ(, ఇదిగో, ఇక్కడుంది. 
నాలో లేనిది సినిమా హీరోలో వీముంది? నేను బాగానే పనికొస్తాను (రంగ స్థలంలో 

ఎడమ భాగంవేపు చూసి తన భార్యను గమనిస్తాడు) ఫో, ,.హో,,.వాలో 

లల్లో : అయితే వచ్చారన్న మాట్ల, 
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కాథ్ ఎక్కడా! 

పక్క గదిలో మీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నా రు, 

కాథ్ ద్యాద్ ఎక్కడ? అమ్మ, అమ్మ, ఎక్కడా, ఆంటున్నా ను, 

వంటింట్లో. 

రా, కొంచం దగ్గరికిరా (ఆమెను ఒక కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి, కొన్ని ఆడుగుల 
దూరం వెనక్కి “వెళ్ళి పాడతాడు) ఇప్పుడు చెప్పు, నిజంగా నేను యాక్షర్ లా 
లేనూ? ఇట్టి, నేను నటుణ్ణి, ఇలాగ (వాలిపోతున్న ఆమె బుజాల్ని పైకెత్తుతూ) 
స్ వ్విక్కడ కూర్చున్నావు. నేను... (కొన్ని అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళి) నటిస్తు 
న్నాను, పాట పాడుతూ వస్తున్నాను, నన్నిలా చూడకు. ఆయా? 
కాదు. మెడ సె కెత్తు. ఇంకొంచం' పెకి. ఆ(, చాలు (మళ్ళీ పాడుతుంటాడు). 

(మెడ లేపుతూ) ఇలా ఆయితే అలసట వస్తుంది, 

ర్డీ (పియమెన ఖట్టి, నువ్వెందుకు అలసట పడాళలి? నిన్ను గాఢంగా (ప్రేమి 

స్తున్నాను; ఎంతో గాఢంగా. కాని మీ నాన్నకో పాఠం చెప్పాలి.ఎప్పటికీ మస 
రాని విధంగా. ఇవాళో, రేపో, మరోనాడో తప్పకుండా చెప్తాను. 

అయ్యో, దేవుడా! ఆయన మీకేం చేశాడు? 

(చిర చిర లాడుతూ) తక్షీర్, తక్ష్మీర్ 1 కనిపించడంలే? నేను నటిస్తున్నా నంతే. 

ఆ మాతం తెలుసుకోలే వేం? 

ఆయో్యో। ఏమెందండీ మీకూ? ఇప్పుడేం చెయ్యాలి? 

నా పోర్షన్ చెప్పనియ్ నన్ను. మన కష్టాలన్నీ గ ఫైకి పోవడం నువ్వేచూసావు' 

మనం గొప్పవాళ్ళమైపోతాం, చాలా గొప్పవాళ్ళం - ఒక కారు, బంగళా, 

నౌకరు. ఖట్ట! డబ్బు, ఇంకా బోలెడ. డబ్బు. ఆప్పుడు సీకే తెలుస్తుంది, నువ్వు 

పెళ్ళాడింగెవర్నో. 

(కులుకుతూ) నిజంగానా ! 

నువ్వు నామాట నన్నువు, నాకుతెబును. కాని ఈ ఒక్క్- ఛాన్స్ ఇబ నాకు, 

నా విజయం కోసం దేవుణ్ణి పాిర్థించు. ఒకటి రెండు రోజుల్లో మన ఊళ్ళో 

అన్ని పేపర్లలోనూ వార్త వస్తుందని చెప్పారు. నీ కప్పుడు తెలుస్తుంది, 

ఇప్పుడు రిహార్బల్సు వేనుకోనియ్యి. నాన్న ఏమంటాడో తెలుసనునో. (అనుక 

రిస్తూ) ' "బాబూ! ఏమైంది బాబూ? 'చెమలా వృధా చేసుకోవడం ఎందుకు?నీ పనేదో 

నువ్వు చూనుకోవేం?” తరవాత అమ్మ, తిట్లు మొదలెడుతుంది. (మళ్ళీ అనుక 

రీస్తూ) “నాయనా, ఇవాళ ఏమైంది సీకు? "మి నాన్నగారు ఎంత బాధ పడు 

తున్నారో తెలుసుకోవేరా?'” ఆంటుంది. అయితేనేం? ఈ నిందలూ తిట్లూ 

ఎవరయినా పడవలసిందే. (ధోరణి మారస్తూ) త్వరలో ఆ సమయం వస్తుంది. 

ఫీధిలో బ్యాండ్లు మోగుతాయి. (బ్యాండ్ల చప్పుడు అనుకరిస్తూ) ఇలా వక 
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టిసారు; “ఈఈ సాయత6 పదర్శనం. అపురూపం -మి తులారా, ఈ సీజను 

కిది (బ్రహ్మాండ మైన ప9దర్శనం మొదటి ఆట వ ధ్యాహ్నం 1.808; రెండో ఇట 

సాయంతం 4.808; మూడో ఆట రాతి 0_ల0కి, రండి, ఆందరూ రండి. 

వభ్యాత హీరో మచామా నటన చూడండి. ఈ పదర్శనకి గేట్లు విరిగి 

పోయేలా జనం వస్తారు. త్వర పడుడు. మి్యతులారా! ఆలసించిన ఆకాభంగము. 

ఈ ఆవకాశం జార విడుచుకోక-డి. అందరూ రండి. అప్పుడు చూడు; అమ్మా, 

నాన్న, చుట్టాలు, జందరూ కిటికీ తలుపు తెరుచుకు చూసారు,నాలాంటి బొమ్మలు. 

పోస్టర్లులు, నువ్వు నమ్మ లేవు, డొనా? (బ్యాండు వాద్యాన్ని అనుక రిస్తూ ). 

అయ్యో! ఈయన కేమైందిరా భగవంతుడా! 

నటన, నటన. ఇంకేమిటి? (పకృతి నాకొక గొప్ప వరం ఇచ్చింది. నీ కళ్ళు 

నీలాలు, నీ చెవులు-ఏర టమాటాలు. నీ కనుబొమ్మలు వంపు తిరిగిన 

చిక్కుళు,. ఖట్టీ! మీనాన్నకి చెప్పు సూటిగా. ఘాటుగా-నవ్వు నన్నే పెళ్ళాడ 

తావని. జౌను, నన్నే. 

మిమ్మ ల్నేకదా పెళ్ళాడింది! ఇదంతా ఎందుకు చెప్రున్నారు? 

ముందు నోరు మూసుకో, ఎంత వెరిదానివి ! కనబడ్డంలేదూ? నేను నటిస్తు 

న్నాను. ఏడుస్తూ నా దగ్గరకి రావాలి (ఆడగొంతును అనుకరిసూ ) “హా, 

నాపియా, నీ కోనం ఈ లోకాన్నే వదిలేస్తాను” అప్పుడొక పాటపాడాలి 

నువ్వు; 

“* సోత్రాయిలే ఈ చుక, లూ 

పోతాడుటే ఈ చం దడూ 

సోలేదులే మన పేమ 

నీ దానన్లై నే నెప్పుడూ 

ఉ౬టానులే నా [వియా” 

ఇదీ నటన. తెలిసిందా? అప్పుడు మళ్ళీ ఏడుసావు నువ్వు. 

ఎందుకేడవాలి? 

నా కోసం. మరెవరి కోసం? 

(ఏడుస్తూ) అయ్యో ఈయనకేదో అయిందిరా దేవుడా! 

ఎలాంటి పెళ్ళాం దొరికిందిరా నాకు! 

(కాఖ్ పవేశినూ) ఏమిటి? కొ త్తనాటకమా ఇది? కొత్త అనుకరణా? 

(పాడుతూ) కాకా ఏమవునో; దేదే ఏమవునో” ... 

ఈ సంజనేళ ఏమయింది మీకు? 

నువ్వే చూడు. “ఏమవృనో, ఏమవ్ఫనో, ఏమవ్షనో" 
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కెకి: నీ కోసం నాకు చావు వచ్చినా పరవాలేదు నాయనా! (తన భర్తతో) వీడి శేదో 

జబ్బు చేసింది. చూస్తున్నారా | పిచ్చెత్తి నట్టున్నాడు. 

కః; దాను అంతే. 

మ: హారి దేవుడా: ఏమవునో, ఏమవునో ...బానో (బయట నించి పిలుపులు వి” 

పీసాయి.: మబామా, వచామా.. .) 

81. విలేఖరులకు 

[ప్రియమి తమా, 

ముఖాముఖి సంభాషణ వల్ల కలిగే లాభంలో కనీసం సగమైనా ఊఉ త్తరంవల్ల 

కలుగుతుుదంటారు. మనం “యాఠబల్ ”లో కలుసుకుని మాట్లాడుకుందాం; చర్చించు 

కుందాం కూడా. యారబల్ అన్నది తియ్యటి మాట; "స్నే హితులు కలుసుకొనే చోటు. 

యారబల్ అనే ప,తిక కాలమ్లో మనం కలుసుకోడం కేవలం 'న్నేమమా? బాగున్నారా? 

వగైరాలతో పలకరించుకోడానికి కాదు, లేదా, పేరొావి బాగుందా లేదా అని అడగ 

షానికీకాదు. మీరు నా పద్యాలు,వ్యాసొలు ఎందుకు [పచురించరు? ఫలానావాడు కవి కొడు) 

వాడంటే నాకు కిట్టదు. ఇలా కాదు-ఇంతకంటె ఏదై నా ఒక కావ్యాన్నిగాని కథావస్తువును 

చర్చిద్దాం; దాన్ని విడమరిచి చూద్దాం; సాహిత్యంలో కొత్ర దృక్పథాలు కనుక్కుందాం. 

మాటవరసకు: మొన్న ఈమధ్య జేమ్స్ జాయిన్ |వాసిన యలిసెక్ చదువుతున్నాను! రెండు 

సారు చదివాను: కాని ఆ నవలలో రచయిత చెప్పదలచుకున్న దేమిటో ఆర్థం చేసుకోలేక 

పోయాను. మీకు అర్ధమైందా? దాని మూలవిషయం గహించడంలో మీరు నాకు 

సాయం చేయగలరా? లేకపోతే, ఫలానా ఆయన 'షక్స్|పీయర్ _వాసిన నాటక మొకటి 

అశువాదం చేశాడగుకుంటాను. ఆ అనువాదాన్ని గురించి మీ అభీ పాయం ఏమిటి? 

లేదా, మనలో కాశ్మీరీ పుస్తకాలు కొనేవారు చాలా తక్కువమంది. ఎందుచేత ౩ ఆవిష 

యంలో మనం చేయగలిగింది ఏమన్నా ఉందా? కాశ్మీరీ కవితలో కనిపించే కొత్త ధోరణి 

గూఢతవైపు మొగ్గు చూపే లక్షణాన్ని (ప్రదర్శిస్తోంది. దానికి కారణం ఎమిటి ? కవిత్వ 

మన్నది భావ షసారమా, లేకపోతే కేవలం ఆత్మాభివ్యకాక? ఇలాంటి విషయాలు ముచ్చ 

టించుకోవచ్చు. . 

అయితే, ఉత్తరాలు వాయడ మన్నది, ఒక కళ అన్న విషయం మనం గుర్తు 

పెట్టుకోవాలి; దానికి క్లుప్త్రళ కావాలి; వివేకానికి ఆత్మ ఆది. వాసే ఉత్తరం సహేతుక 

మైన పరిమితిని మించి పోయేటట్టయిలే, ఆంత కంటె వ్యాసమే వాయవచ్చు; ఉత్తరం కాదు. 

కాని మీరు కాళ్మీరీలో (వాస్తున్న ట్లయితే, దయచేసి, దస్తూరీ స్పష్టంగా (వాయండి; 

సర్హైన వర్ణ క్రమంలో వ్రాయండి. ఎందుచేతనంటే, మీరు (వా సేదేమిటో మేము చదవలేక 
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పోతే, దాన్ని మేము ప్రచురించడం ఎలాగ ? 

మీ స్నేహితుడు, 

ఆకార్ మొహి-ఉద్=దీన్ 

సంపాదకుడు, శేరాజు 

కాశ్మీరీ ద్వైవార్షిక పతిక, చేరాజు 

(జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఎకాడమీ ఆఫ్ 

ఆర్ట్స్ అండ్ లెటర్స్). 

అవతార్ కిషన్ ; కాజీ అదణుక్ తారీబ్ 

తీ1. బార్మితక భూమిక 

కాశ్మీరు స్వతం[తంగానే మనుగడ సాగిన్తూ వసోంది. కాని కుటల వల్లా కలహాల 

వల్లా ఇది విచ్చిన్న మైంది. క్రీ. శ. 950 నుంచి కాశ్మీరులో పరిస్థితులు క్షీణించడం మొద 
లయింది. ఖేమ్గుపుడు రాజేకాని, అజాగత పరుడు; కామోపభోగాలకూ విలాసాలకూ 

దాసుడు. సంగీత, నాట్య, నాటక కార్య|క మాలతోనూ తాగుడూ జూదమూవంటి దుర్వ్యుస 

నాలతోనూ రోజులన్నీ గడి పేశాడు. ఈ వ్యసనాలు ఎంత బాహాటంగా కొనసాగాయం టి, 

దేశమంతటా జూదాలాడే గృహాలు వెలిశాయి. ఆ రాజుకు వింతవింత ఆభిరుచులుండేవి, 

ఆయనా, ఆయన ఆస్థానంలోని వాళ్ళూ ఆడవేషాలు వేసుకొని, తాగి తందనాలాడుతూ 

పపంచాబ్న మరిచిపోయి, విచ్చలవిడిగా (పవర్తి౦చేవాళ్ళు. ఆయన్ని ప్రైన్మిడ్రే భ|టాజు 

ల్లాంటి వాళ్ళు. ఆయన్ని “కంగన్ వర్ష" అని పిలిచేవారు. ఆంటే, బంారపు నాణేలు 

కురిపీంచేవాడని ఆర్థం, ఆ రాజు పోయిన తరవాత, ఆయన ఖాత్య డిదారాణి, దేశ న్యవ 

హాూలన్ని టిలోనూ ఆధిపత్యం వహించింది. వారసులుగా పచ్చిన నరవాతి రాజులు= 

అభిమన్యు, నతిదగుప్త, భీమగుప్త అనే వాళ్ళకు మార్గదర్శిత్వం వహించింది, ఆయితే 
వాళ్ళ కాలాల్లో కుృుటలూ కూవాకాలూ లేవనికాదు; రాజ్యంలో మంతులు కుుటలు పన్నటం 

కొనసాగుతూనే వచ్చింది. సుమారు (కీ. శ. 1015-1021 మథ్య కాలంలో మహ్మూద్ 

గజనీ దాడిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఇది తీ వమైన పమాదమన్న మెలుకువ పాలకులకు 

కలిగింది, కాని గొప్ప మార్పేమీ రాలేదు; సంఘటనల పరిణామాలవల్త్ల [పజలింకా ఆందోళన 
చెందుతూ, గందరగోళ పడుతూనే ఉన్నారు. 

ఈకాలంనాటి పరిస్థితుల్ని _ అంటే, దోపిడీ, ఆ శేకార్హ అవినీతి, తాగుబోతుల 
వల్లా సంఘవిదోవాళ కులవల్లా ఏర్పడ్డ అసవ్యస్త పరిస్థితి, విటులూ వేళ్యలూచే సే మోసాలూ 

ఆకమాలూ, [పజలు అనుభవిస్తున్న అశాంతీ పీడా - కేమేందుడు తన రచనలో చ్చితిం 
చాడు. పన్నెండో శతాబ్దిలో పరిస్థితులు ఇంకా క్షీణించాయి, దేశ (ప్రజల్లో చీలికలు ఏర్పడి 

ముఠాలు తీ ఎతాయి. అ(గకులాలవారికీ నిమ్న కులాలవారికీ మధ్య అంతరం పెరిగింది: 

డమర్, తంతి, ఠాకుర్ వంటి వేరువేరు కులాల వాళ్ళ మధ్య కలహాలు రేగడం సామాన్య 
మయిపోయింది. వాళ్ళందరూ స్పష్టంగా, విభిన్న సమూహాలుగా చీలిపోయారు; ఊళ్ళకు 

ఊళ్ళు తగలట్టడం, చేతికందినదల్డా. నాళనంచేహ్లా పితూరీదార్డుగా, . సంఘబహీష్కుతుల్గుగా 
[సవర్శి ంచారు, . 
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మూలం: అనువాదం: 

ఆచార్య చం|దకాంత మెహతా డా అడపా రామకృష్షరావు 
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దేశంలోని ఇతర |పాంతాలలోవలెనే గుజరాతీ కవిత కూడా మొదట మతభావా 

లను వ్యక్తం చేయడానికి సాధనంగా మధ్యయుగంలో ఉదయింబిందచి. గుజరాతీ భాషలో 

వెలిసిన తొలి కావ్యం “భరతేశ్వర బహుబలీ రాస” ఆహింసాసిద్ధాంతాన్ని [పటోధించడం 

కోనం దానిని 7 వ శతాబ్దంలో శాలిభ[దనూరి అనే జైనసన్నాసి రచించాడు. నాటిషంచి 

18 శతాబ్దం చివరివరకు జైన సాధువులనేకులు “రాస” అనే కథాకావ్యాలను (వాకారు, 

మొదట ఈ రాసలు నృక్యాని కనువైన గీశాల రూపంలో ఉండేవి. నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు 

వానిని ఆలపించేవారు [కమంగా ఆవి గవ్యకథాకావ్యాలుగా పరిణమించాయి. | పజలలో 

ధార్మిక బుద్ధిని వికసింపజేయడమే ఆ కావ్యాల ముఖ్యలక్ష్యం. ఆయినా కథన పద్ధతి (కోతలకు 

ఆహాదాన్ని కూడా కలిగించేది, ఇతివృత్సంలో ఇతరరసాలకు కూడా స్థానమున్నా, శృంగార 

రసానికే ప్రాధాన్యం ఉండేది ఆరంభదశలో గుజరాతీ కవిత జైనసన్యాసుల కృషి వల్దినే 

వర్ణిల్లింది, 

15 వ శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలో నరసింహ మెహతా తన వైష్టవథక్తి కవితతో గుజ 

రాజీ సాహిత్యంలో నూతన యుగ స్థాపకుడయ్యాడు, ఆయన రచించిన “వైష్ణవ జనతో” అనే 

గీతాన్ని గాంధీజీ నిత్యం తన ప్రార్థనసమావేళాలలో పాడించడం వల్ల నరసింహ మెహతా 

పేరు ఇతర రాష్ట్రాాంలోకూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆయన గొప్ప కృష్ణభక్తుడు. తన 
గీతాలలో తన ఇష్టదైవాన్ని బహురూపాలలో జగన్మోహనంగా వర్ణించాడు. ఒకచోట చిలిపి 

చేష్టలు చేసున్న కిశోరమూరి , మరొకచోట గోపికాలోలుడైన రసిక శే ఖరుడు, ఒకప్పుడు 

దయామయుడైన సఖుడు, మరొకప్పుడు ఆపత్కాలంలో స్మరించగానే వచ్చి ఆభయమిచ్చే 
రక్షకుడు - ఈ విధంగా ఆయన గీకాలలో కృష్ణుడు బహుభంగులలో మనకు దర్శన 

మిస్తాడు. ఉపనిషత్తులు [పతిపాదించే పఠ_బహ్మాన్ని వర్ణించే తాలి (క కవితనుకూడా 

సఠళశైలిలో నరసింహ మెహతా రచించాడు, ఈ రెండు తెగల గీతాలను ఆయన ఎంతో 

నిపుణతతో రచించి, ఇతర కవులకు మార్గదర్శకు డయ్యాడు, మీరాబాయి తన ఆవసాన 

దశను ద్యారకలో గడిపింది. ఆమెకూడా కృషనిపై కొన్ని పదాలను గుజరాతీ భాషలో 

రచించింది. ఈ విధంగా ఈ ఉభయులు -_. నఠసింహ మెహతా, మీరాబొయి - క ఎప్షళ_ "కషభకి 

కవితకు శోభాయమానంగా అంకురార్భణ చేశారు. తరువాత. ఆ కనితా శాఖ వసంశేకొల్ల 
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కుసుమ సమృద్ధిని స్ఫురింప జేస్తూ ర సబంధురంగా వర్ధిల్రింది. రాజే, రఘునాథదాన్ , [పీతమ్ 

రత్నా, ముకానంద వంటి కవుల గీతాలలో భక్తి తోపాటు క వితాశబృంకూడా ఉన్నతస్థాయి 

నందుకొన్నది. (కిందటి శదాబ్దంలో జీవించిన దయారామ్ చెష్షవ కవులలో చివరీవాడు. 

నకనింహ మెహతా వలెనే ఆతనికి కూడా గాఢమైన కృష్ణభక్తి తోపాటు శ్రావ్యంగా గానం 

చేసే (పజ ఉండేది ఆందువల ఆతని కృషభ కి గీతాలు బహుళ (ప్రచారం పొందాయి, [వ Cc ణా అజ్ 

రామభకులలో భళన అనే కపి కృతులు మాతమే |పత్యేకించి పేర్కొనదగి 
నవి ఐతే అతని కీరి సౌధానికి మూలస్త6భం బాణుని కాదంబరికి అతడు. చేసిన ప వ్యాను 
వావం. ఆ ఉద్గంంథాన్ని పద్యరూపంలో ఆనవదించడానికి ఎందరో [పయత్ని౦చారు. 

కొని, అతడొక గ్రాడే కృతకృత్వు డయ్యాడు, 

18వ శతాబ్దంలో వల్పభ్ అనే శాక్తేయ కవి పలు ఛందాలలో పరాశక్రిని స్తుతిస్తూ 
భరి గీతాలను రచించాడు, ముఖ్యంగా అతడు 'గర్చో, “గర్చీ” అనే నృత్యగీతాల సరణి 

ననుసరించాడు. అళని గీతాలు నేటికీ (ప్రజాదరణను పొందుతున్నవి. అతని కంచె 
ముందు భణదాస్, (పభృతు అటువంటి గీతాలను రచించినా, కవితా శిల్పం అతని గీతాలలోనే 
ఎక్కు.వగా కనిపిస్తుంది, 

తాత్రికరిచన కుద్యమించినవారిలో [వథవమడు నరసింహ మెహతా. ఐనా ఆ 
శాఖలో ౨ గగణ్యుడనే కీరి 17వ శతాబ్దికి చెందిన ఆఖో అనే కవికి లభించింది. అతి 
నిగూఢమైన తా త్రిక సిద్ధాంతాలను అతడు తన కావ్యాలలో ఆతి సరళంగా, సుబోధంగా 
వ్యక్తం చేశాడు, 

మధ్యయుగ కవులలో |పముఖుడైన [పేమానందకవి ఆభ్యానకావ్య రచనకు 
_ మార్గదర్శి. అతడు జంత వాద్యాన్ని (శతి చేసుకొని పౌరాణిక గాథలను [శోతల 
వీముల విందుగా గానంచేసేవాడు. కథన పద్ధతి, వాజ్నైపుణి, మానవ మనస్తత్వాన్ని నిశి 
తంగా కోధించి రసవంతంగా చి తించగల పజ్జ, పౌరాణిక కథలలో కూడా సమకాలీన 
వాతావరణాన్ని సృష్టించే నేర్చు, జనబహుళ్యాన్ని రంజింప జేయగల శకి అతని కవిత 

| పజలలో బహుళ ఉపచారం పొందడానికి తోడ్చడ్డాయి. 

ఆయితే మధ్య యుగంనాటి గుజరాతీ కవితలో కేవలం ఆధ్యాత్మిక విషయాలే 

_ఆపావితమయే సని భావించకూడదు, 

జైనులు, తరతరులు ఎన్నో కథాకావ్యాలను రచించారు. వారు జానపద కథలు 
నుంచి, సంస్కృత (వై కృత గాథల, నుంచి తమ ఇతివృత్తాలను (గ్రహించారు, జెననకవు 
లలో నయనుందర్, ఇతరులలో సమల్, జనరంజక మైన కథాకొవ్యాలను రచించారు. 
మతంతోనూ, నీతిసూ తాల శోనూ (పమేయం లేని కథలను వారు క ల్పించడంవల్ల వారి 
రచనలు చాలా వినోదదాయకంగా ఉండేవి. 

పందొమ్మిదవ శతాబ్దంలో (టిటిష్ [పభుత్వం నెలకొన్న తరువాత గుజరాతీ కవిత 

(కొత్త పుంతలు తొక్కింది. నర్మద్, దళపత్ అనే _కవులిద్దరూ నవ్యకవితా నిర్మాతలు. 
నారు పకృతిక విత్వం, _పటోధాత్మకకవిత్వం, దేశభ క్రిగీతాల్లు, ,పజయగితాటి మొదలైన 
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రచనలతో కవితాక్నేత్రాన్ని విస్తరింపజేశారు. ఇద్దరూ తమ కవితను సంఘఫుంస. రణ 
(వచారానికి ఉపయోగించారు. వారి రచనలలో కవికశిల్పం కొంత లోపించినా వాన 
వమే. కాని కవితాక్నేతాన్ని విస్తృతం చేసిన ఖ్యాతి మాతం వారికి చెంకుతుంది. క్ 

నరసింగరావు రచించిన “కుసుమమాల” అనే ఇఖండకావ) 

(పకటితమముంది. ఇంగ్నీమ కవుల [పభావం (పత్యక్షంగా కనిపించే m డవావ్య సంపుటా ౬ 
అదే మొదటివి. నాటి కవిత కేవలం విద్యావంతులకు, సమాజంలోని ఉన త నరాః 
చందన వ్యక్తులకు మాతమే ఆస్వాదయోగ్యమైనదిగా రూపొందినదశడ్షానికి న్ గ 
సాక్ష్యం. అందుచెతనే 1920 లో అహమ్మదాబాదుటో జరిగిన గుజకాత్ పాహితు 

షత్తులో నరసింగరావును, తది తరకవులను జన గామా ర్యా సెకి బోధపడేటట్లు క కన్న తల్లి 

Cs 

అ 

వలసినదని గాందీజీ సూదించడం జరిగింది, పాశ్చాళ్యసాపా త్యంచో బహుళంగా కా జ అ గే 
మ 

చ 

ఆత్మనాయక మైన గీతికను గుజరాకీభాషలో వ్యా ప్రికోనకి తెబ్బెన కవి నకసింగరావు 

ఒక స్వదేశ సంస్థానాధీశుడై న కలాపి ఆత్మాశ యకవిశ్వరచనకు గజ” కెకా_ డు. 

ఆయన తన సమస్యలను అశ్యూపదేళ శిల్పంతో కవితలో వ్యక్తం చేశాడు. ఆమన “చను 

ఎక్కువగా (పజాదరణ పొందాయి. “ఘజల్” అనే పర్షియన్ గీతాల. పంథా ఆయ- 

అనుకరించాడా. సూఫీ తత్వ పభావానికి లోనయ్యాడు. 

కాంత్ (మణిశంకర భట్) కాండకావ్యమనే సాహిత్య (ప్రక్రియను సృష్టించాడు, ఆ_ 

బహుర సభరితమె, పకృతి దృశ్యాలను; మానసిక సంఘర్షణను వర్ణించే కథాకావ్యం, తమ 

కవిత్యంతో మానవజీవితగతిని శాసించే అలౌకికళ కిని ధిక్కరించిన  విప్టవాత్మక కవులలో 

అతడే |పథముడు. 

దళపత్కవి కుమారుడు నానాలాల్ నాటి భావకవులలో ఆ గశేశికి చెందినవాడు. 

అను పాస, రూపకాలంకారం, (పాచీన “గర్ఫీ" కవితకు నూతనస్వరూపకల్పవ, 4 క్రివైచితి, 

సౌందర్యదర్శనం, _పణయచితణం, శీల్పరా ముకి యకం అతని కవిత్వవిశష్టతకు ముఖ్య 

హేతువులు. గాంధీజీ మన దేశానికి చేసిన సేవను శ్లాఘిస్తూ కవిత్వం (వాసిన తొలి గుజరాతీ 

కవి అతడే, కవిత్యరచనలో అంత్య ప్రాసనియమాన్ని సడలించిన తొలి క వికూడా 

అతడే, 

కథనపద్ధతిలోనే గాక కథావస్తువు నెన్నుకోవడంలోకూడా నవ్యతగు (పదర్శించి 

(వక్యాతి నొందినకవి బలవంతరాయ్ ఠాకోర్. కావ్యరచన కర్షమైనవి కావని ఇతరులు 

చిన్న చూపు చూసిన ఇతివృత్తాల నతడు [గహించి కవిత్వపు సీమలను వి స్తరింపజేకాడు, 

అంతేకాదు. కవ్యరూపంలో కూడా నూతనమార్గాలను తొక్కి తదనంతరకవులకు పథ 

(పదర్శకుడయ్యాడు. 

దక్షిణ ఆఫికొనుంచి 1915లో మనదేశానికి మరలివచ్చిన తరువాత గాంధీజీ 

సాహిత్యంతోనహా జీవితంలోని అన్ని రంగాలలోనూ నూతనదృక్పథాన్ని నెలకొల్పాడు. 

సామాన్య |పజలకో సం _వాయవలసినదని ఆయన 
రచయితలను కోరడంవర్ణి గుజరాతీ హాహా 

త్యంలో “-ందియుగం” అనే నవయుగం ఆరంభమయింది. ఆ యుగపు కవులు బదిల 



3 క్ర 4 గుజరాతీ 

దైన్యాన్ని తమ కృతులలో కండ్లకు కట్టేటట్టు వర్షించారు. మన సాంఘికవ్మవస్థలో మారు 
రావాలని |పబోధించారు, స్వాతం,త్యోద్యమాన్ని (పళంసిస్తూ గీతాలు (వాళారు. గాంధీజీని 
మూలాధారంగా చేసుకొని ఈ రచన లుద్భవించామి. నాటి కవులు గాంధీజీని గురించి 
కావ్యాలు | వాయడమేకాదు, బుద్ధుడు, ఏసు క్రీస్తుకూడా ఆహింసాసిద్దాంతాన్ని | వబోధించారు 
గనుక వారిని గురించి కూడా పూజ్యభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ రచన చేశారు ఉమాశంకర్, 

సుందరం. శేష్, స్నేహరళ్శ్మి, మేఘానీ, శ్రీధరానీ, మన్ సుఖ్ లాల్ య్లువేరీ, బేతాయ్ పథృ్ళ 

తులు నాటి (ప్రఖ్యాతకవులు. గాందీజీ జీవితంలోని ముఖ్య సంఘటనలు =దండీ పదయాత, 
అస్పృశ్యతా నిర్మూలనోద్యమం. రౌండ్ టేబిల్ సమావేశంలో పాల్గొనడానికి ఇంగ్లండ్ 
[పయాణం, నవకాలీయాాత, చివరకు తన సిద్ధాంతాలకోసం | ప్రాణత్యాగం=కథావసువుగా 
ఎన్నో ర సవత్కావ్యాలవతరించాయి. గాంధీజీ దై వభ _కిపరుడు గనుకను, ఆయన నిత్యం 
భ కిని ప్రచారం చే యడంవల్రను గుజూత్రీ సాహిత్యంలో ఆ యుగంలో భక్తికవిత అధి 
కంగా వెలువడింది ఈ నవభ కి క విత్యోద్యమానికి నాయకుడు సుందరం. ఇప్పుడాయన 
శ్రీ అరవిందా! మంలో వసిస్తున్నా డు. 

1940 [పాంతాల కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాల (పథావంవల్ల కొంతకాలం అభ్యుదయ 
సాహిత్యోద్యమం సాగింది. మేఘానీ, భోగిలాల్ గాంది, స్వవ్నస్థ (పభృతులు వర్ష కల 
హాన్ని వర్ణిస్తూ, మళంపట్ర ద్వేషాన్ని వ్యక్తంచేస్తూ రచనలు చేళారు. రెండవ [ప్రప:చ 
యుద్ధం [పారంభ మైన తరువాత ఈ ఉద్యమం వెనుకబడింది. 

సంభాషణరూపంలో ఉన్న రవీందుని గితాలననుకరిస్తూ ఉమాశంకరజోషీ 
“పాచీని, “మహా పస్థాన్” అనే కావ్యాలలో నూతనవఫక్కీీలో గీతాలను రచించి గుజరాతీ 
కవితను సంపన్నం కావించాడు. ఈ గీతాలలో ఆయన పొరాణికగాథలను ఇతివృ తంగా 
స్వీకరించి, మూలకథను యథాతథంగా వర్ణిస్తూనే పాత్రం గుణశీలాలను స్యతం తంగా 
వ్యాఖ్యానించాడు, 

ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కోసం 1880 [పాంతాల కొందరు విద్యార్థులు గుజరాతీ విద్యా 
పీఠం నుంచి కొంతినికేతనానికి వెళ్ళారు, వారక్క_డి నుంది తిరిగివచ్చి గుజరాతీ కవితలో 
రవీందుని భావనను, ఛాయావాదాన్ని, అక్షరరమ్యతను, భావచ్చితాలను ప్రవేళ పెట్టారు, 
రవీం;దుని (ప భావానికి లోనైన గుజరాతీ కవులలో రాజేందషా, స్నేహరశ్మి, మేఘానీ, 
ప్వ్యుద పారేఖ్, కృష్షలాల్ శ్రీధరానీ ముఖ్యులు. 

స్వాతం త్యానంతర యుగకవితలో కవితా తత్వానికి సంబంధించి నంతవరకు కవుల 
దృక్పథంలో ముఖ్యమెన మార్పు కనిపిస్తుంది. నేటి కవులు ఎక్కువగా, ఆత్మా శయవాదులు. 
వీరిలో అంతర్ముఖీనత ముఖ్య లక్షణం, బాహ్య పపంచాన్ని యథాతథంగా దర్శించి చి తించా 
లనే కాంక్ష తక్కువ. వీరి రచనలలో ఆన్వయక్ష్రిష్టత ఎక్కువగా కనివిస్తుంది. [బతుకు మీద 
కలిగిన నిరాశవల్లనో , స్వతం్యత భారతాన్ని గురించి కన్నకలలు విఫలం కావడం వర్తినో, 
అసి త్యవాద [పథభావానికి లోనుకావడం వల్లనో, పాళ్చాత్యకవుల అధివాస వికతను [గ్రహించ 
డం వల్లనో, టి. యస్, ఇలియట్ వంటి కవుల పోకడల నముసరించడం వల్లనో వీరి కవితకు 
అన్వయక్షిష్ట్ణత సంక మించింది. సాంప్రదాయిక మైన ఉపమాసామగికీ మారుగా వీరు [కొత 
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ఉపమానాలను సృష్టించారు. అవి అపరిచిత మైనవి. భీతిని, బాధను కలిగించేవి. వీీలో కొంవరు 
తమ గీశాలను రేఖాగణిక శాస్త్రంలోని ఆకృతులవలె [వాయడం కూడా కనివిసుంది, నిరాశ 
men 0 | ఓ న్ య్రైర0ిట, eT 

నిస్పృహ, సుప్తచై శన్యాన్ని ఆవరీంచిన ఒంటనిశనం , దైవం పట్ట హే ఏన ద్భృష్షి, నిత్వమె 
దానికంటె క్షణికాని కే (పాధాన్యమీయడం, సంప్రదాయాన్ని, కీత్రిని ల్వి కిము 

సిద్దాంతాలను తిరన)._రించడం వీరి కావా ప సామాజక, కళాపర మైన 

రల వెలసిన ఈ నవీన్ కవిగా మార్గానికి నాయం ల షణాలన వచ్చును. స్వాతం క్యానంత | గ్గ లు నురశ్ జోషీ, ఘునామ్ మహమ్మద్ షేక్, వారీంద దావే, చినూ మోడీ, జ్యోతిష్ జానీ, శీతాంక, నలిన్ రావల్ అల 
మన్సూర్ [పభృతులు, 

అయితే స్వాళం| త్యానంతర యుగంలో ఈ నవక విశతోపాటు సాం[ పదాముక కపిత 
కూడా ఎక్కువగానే వెలసింది. నేటి కవితలో కూడ్రా దైవభకి, ,పక్వతి సౌందర-వకన, 
ఆదర్శవాదాన్ని, నైతిక సూతాలను సమర్థించే (ప్రయత్నం, 'చేమకళ్తానికి రాధాకషుల 
అనుబంధాన్ని నం కేతంగా (గ్రహించడం గోచరిస్తుంది, ఈ వర్గా ఎకి చెందిన కవులలో అగ 

గణ్యుడు రాజేం[ద షా. ఆయన తన గీతాలలో ఉవనిషత్త త్వా న్న నూతన సంకేతాలతో 

వ్యక్తం చేశాడు. వేదాంతాన్ని కవిత్వంలో ఎంతో రమ్యంగా చెప్పవచ్చునని నిరూపించాడు, 
వాగనుశాసకత్వం, విశ్వ వికాలద్భష్టి కల కవి ఆయన. ముఖ్యంగా (ప్రకృతిని వర్ణించడం 
లోనూ, జానపద [ప్రశాంత వాతావరణాన్ని చితించడంలోనూ నిపుణుడు. సాంప్రదాయిక 

కావ్యరచనలో సిద్ధహస్తులు నిరంజన్ భగత్, ఉశనస్, జయంత్ పాఠక్, బాలముకుంద దావే, 

(పజారామ రావల్, ఉమాశంకర్ జోషి, కర్షన్దాస్ నానక్, మకరంద దావే 'పభృతులు. 

ఈ విధంగా నరసింహ మెహతా నుంచి నేటి ఆదిల్ మన్ఫూర్ వరకు ఆనేక కవులు 
తమ కృతులతో గుజరాతీ కవితకు ఇతివృత్తాలలోనూ, రచనా పద్ధతిలోనూ ఎంతో వై విధ్యాన్ని 
సంఘటించారు. ఆది నవీన భావాలను [గహించినా, సంపదాయంలోని మేలిగుణాంను విడ 

నాడలేదు. భక్షి కవితనుంచి అధివాస్తవిక కవితవరకు సాగిన దాని ప్రస్థానంలో ఆడుగడు 
గున అందం కివీస్తుంది. 

వచన వాజ్యయం 

సం|గహ చరిత 

మధ్యయుగంనాటి గుజరాతీ సాహిత్యంలో మాణిక్యసూరి (వ్రాసిన “పృధ్వీచంద 

చరిత”, స్వామి సవహజానంద రచించిన “వచనామృతం" వంటి చక్కని వచన రచనలు 

కొన్ని ఉన్నా, ఉత్తమ సాహిత్యస్థాయి నందుకాన్న గుజరాతీ వచన వాజ్మయ వికాసం 19 వ 

శతాబ్దంలోనే, ఇంగ్లీషు విద్యా _పభావంవల్లనే కలిగిందని చెప్పాలి, నాగు ఇంగీీషు విద్యా 

భ్యాసం చేసినవారు పాళ్చాత్య వచన వాజ్మయ మాధుర్యాన్ని చవిచూసి, తమ భాషలో నచన 

వాజ్మయం అప్పటికి తగినంత వెలువడలేదని గుర్తించి, నూతన రచనలతో దానిని సంపన్నం 

కొవించాలని నిశ్చయించుకొన్నారు. 

ఈ కాఖలో ఇతరులకు మార్గదర్శకుడె న నర్మద్ అనే రచయిత Us ఎదుట 

చదివి వినిపించడానికి ఊద్దీష్టమైన వ్యాసాలను (వాయ నారంభించాడు. సాంఘిక విప్పవం 
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తీసుకురావడానికి అతడు వ్యాసాన్ని సాధనంగా చేసుకొన్నాడు. సాహిత్య, సాంఘిక, రాజ 

కీయ ధార్మిక విషయాలపై వ్యాసరచన చేశాడు. ఈ వ్యాసాలు ఉర్తే జకరంగా ఉన్నా, 

వాగ్బాహుళ్యంవల్ట శైలిలో బిగి లోపించింది. అతడు స్వీయచరితతో పాటు సాహిత్య చరి 
(తలను కూడా (వాళాడు గాని అది చాలా అసంబద్ధంగా ఉంది, అప్పటికి గుజరాకీ భాషలో 

ప్రామాణిక వచన వాజ్మయం లేక పోవడంవల్ల ఆతడే కొతగా మాటలను, పదబంధాలను 

సృష్టించవలసి వచ్చింది. ఉన్న మాటలకూ, నుశులకూ [కొత్త అర్థాలను కూడా ఆరోపించ 

వలసి వచ్చింది. భావ్మగథనంలోనూ, ళబ్ద _పయోగంలోనూ క్రమంగా ఆతని రచనలలో 
పరిణతి గోచరిస్తుంది. చివరకు శైలిలో భావోద్వేగపు పాలు తగ్గి ఆతని రచన మొదటి కంటె 

బింకంగా. స్పష్టంగా, హేతుబద్ధంగా సాగింది. అతడు నాటకరచనకు కూడా ఉద్యమించాడు 

కాసి, ఆ (వయత్నం నఫలం కాలేదు. ఆకని సమకాలికుడైన దళపత్ కూడా వ్యాసాల మా, 

నాటకాలనూ (వాకాడు. దళపత్ శైలి సరళ గంభీరమై పాఠకుల నెక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది. 

నర్మద్ సాహిత్యవ్యాసంగాని కువష్యకమించిననాటి రచయితలందరూ సాహిత్యాన్ని 

' సంఘసఎస్కరణా కొక ఉపకరణంగా భావించినవారే కావడంచేత సాహిత్యచరిత్రలో దానికి 
“సనంఘనంస్క్మ్రరణ యుగం” అనే పేకు వచ్చింది. ఆ కాలంలోనే ఉత్తమ శేణి విమర్శకుడై న 

నవల్ రామ్ సాహిశ్యవ్యాసాలతో పాటు [గంథనసమీకలను కూడా (వాయడం మొదలు పెట్టాడు 

పాండిత్య స్ఫోరిక మైన ఆ సమీక్షలలో అతడు తనఅధి పాయాలను సిష్పాక్షికంగానూ,నిన్సంకో 

చంగానూ | పకటించేవాడు. యోచనలో స్పష్టత, భాష పై ఆధికారం ఆ (వాతలలో స్పుట గా 

గోచరిసాయి. సాహి త్య వివుర్శకు కొన్ని _పమాణాలను కూడా ఆతడు నెలకొల్పాడు 

ఆ యుగంలో నవలలను రచించినవారిలో ;పథముడు నంద శంకర్. ఆతడు “కరం 

సతో” అనే చారి తక నవలను (వాళాడు. అతడే నవలను సంఘ పంస్కరణాని కొక సాధ 

నంగా రూపొందించాడు. ఆతని శైలిలో పొందిక లేదు. ఒక్కౌక్కుచోట సందర్భోచితం 

కానంత సుదీర్ణంగానూ, పబోధాత్మకంగానూ ఉంటుంది. మహీపత్రామ్ అనే రచయిత 

కూడా సంఘసంస్కర్తయే, ఆతడే విదేశాలకు వెళ్ళిన మొదటి గుజరాతీ పౌరుకు కావడం 

వర్ద, య్మాతావాజ్మయ శాఖకు చెందిన మొదటి పుస్తకాన్ని రచించడం తటస్థించింది. ఈ 

విధంగా సంఘసంస్కరణ యుగంలో గుజరాతీ వచన వాజ్మయానికి చక్కని పునాదులు 

పడాయి, 
a 

1858 లో బొంబాయి విశ్యవిద్యాలయ స్థాపన జరిగింది. అక్కడ విద్యాభ్యానం 

చేసిన వారు వివిధ శాస్తా9లలో నిష్టాతులు కావడంవల్ల పాండిత్య పకర్షతో కూడిన సాహి 

త్యాన్ని వారు సృష్టించారు. అందువల్ల గుజరాతీ సాహిత్యచరి తలో దానికి “పండిత యుగం” 

అనే పేరు వచ్చింది. ఆ యుగానికి చెందిన వ్యాసకరలు తమ రచనలలో తత్త్వశాస్త్రం, 

మతం, మానవధర్మశాస్త్రం, రాజనీతి, ఆర్థిక శాస్త్రం, సాహిత్యం, విద్యాబోధన వంటి వివి 

ధాంకా లను స్పృశించారు. వారి వచన శైలిలో పదాడంబరం, క్రిషత కనిపిస్తాయి. గత 

యుగంలోని [వజారంజక సాహిత్యం కంటె ఆ యుగంలో వెలువడిన సాహిత్యం పరిమాణం 

లోనూ, [పమాణంలోనూ ఉన్నతస్థాయి నందుకొన్నడి, నాటి రచయితల దృష్టి విశాలమైనది, 

భావన హేతుబద్ధమైనది. అప్పటి వరకు సాహిత్యంలో వర్ణితంకాని ఎన్నో అంశాలను వారు 

తమ రచనలలో (పసావిలచారు, నాటి పండితులు అభినయం, ఆలంకార కాస్త్రం, హాస్యం, 
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కనుకట్టు విద్య, మతం, విద్యావిధానం వంటి వివిధ విషయాలపై .ర్రచనలను [పక టించారు. 

నాటి రచయితలను రెండు -వర్గాలుగా' విభజించవచ్చును. కొందరు - గతంలోని :మంచిని=*పున 
రుద్దరించాలనే వర్గానికి చెందినవారు. ఆనందశంకర్, నాన్తాలాల్, మణిలాల్, "నాభూభోయ్ 

మన్నుఖభ్రామ్; 'ఇచ్చరామ్' నర్మదాళశంకర్ [పభృతులీ- కోవకు 'జెండినవారు ఎ“మరికోందరో 
పాక్చాత్య సంస్కృతిలోని మేలిగుణాల నన్నకరించాలసి వబోధించిన- వారు. “ఈ జర్ధానీకి 

చెందిన రచయితలలో రమణ్ భాయ్, నరసింగరావ్, బలవఠకరాయ్, పభృతులు ముఖ్యులు. 

ఈ రెండువర్గాలవారు పరస్పరం వై రుధ్యం వహించడ మేగాక్న అప్పుడప్పుఢ్గు_తమ రచన 

లలో వ్యక్తిగత దూషణకు కూడా తావీయడం జరుగుతూ ఉండేది, ప్రాచ్య. పాశ్చాత్య 
సంస్కృతులు _రెండిటిలోని మేలిగుణాలను (గహించడం, భావ్యమని బోధింఖే మర్హొక్త,.వర్గం 
కూడా ఒకటి 'ఉండేతి: ఆ వర్గానికి చెందిన రచయితలలో (పథమ గణుక్టిడు గోవర్దన్ 
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“సరస్వతీ చం[ద” అనే (ప్రసిద్ధమైన 'నవలను రచించినందుకు' గోవర్థన్ రామ్ను 

(సత్యేకించి పేర్కానవలసి ఉన్నది. టి అత్యుత్తమ రచన.” కెవలం గుజరోతీ' సోహేత్యంలో 

నే గాక భారతీయ సాహిత్యంలో ఉన్నత గ సానం పొందదగిన రచన అది, సమకాలిక 

సమస్య లన్ని టినీ చి|తించడమేగాక, వానికి పరిష్కార మార్గాలను" కోడా” సూవీంచిన 

మొదటి సాంఘిక నవల అది. గోవర్ధన్రామ్ మేధావి గనుక- అతని నవలలతో కా _త్వికద్భ్టి 
ఎక్కువగా గోచరిస్తుంది. వచన రచనలో అతడు సిద్ధహస్తుడు, సంస్కృత శబ్దాధిక్యంవల్లి 

అతని శెలి సులభంగా అర్థం కాదు, ఐతే' మాండలిక 'పదోలను _పయోగించడంలో 

కూడా అతనికి నె పుణ్యం తేకపోలేదు. తరుజాత వచ్చిన 'రచయేత లనేకటి' ఆతని 

సాహ్యోితంవల్ల ఉ తేజం సొందారు, చిన్నకథ కూడా ఆ యుగంలోనే .శలయె తీ, వ్యాప్తిని 

పొందింది. నాటి"రచయితలందరూ నగర వాసులూ, ఉన్నత. విద్యావఠఉతుల్లూ, ఛావడంబేత 

ఇతివృతాఎ ఎస్నాకలోనూ, పాత్ర "సృష్టిలో నూ వారు తమ.కథలలో..సమాజంలోని: ఒక 

వర్గానికి చెందిన (వ్యక్తుల .జీవితాన్ని మాత్రమే చి తించడుం జరిగింది... (గ్రాఘీణ జీవితాన్ని 
వర్షించే కథ అప్పుడు వెలువడలేదు, నాటి కథకులలో ధన్సుఖ్లాల్ మెహతా, ,మలఅయాసళ్, 

రామమోహన్ సేన్, హర్గరిదాస్ కాంటావాలా, రమణ్ భాయ్ పత్యేక కించి, , పేర్కొలనదగినవారు. 

191ర్ల్లోగాంధీ- మహాత్ముడు భారతదేశానికి తిరిగివచ్చి సాబర్మతీ. ఆశ్రమాన్ని, 
గుజరాత్ విద్యాపీలాస్నీ నెలకొల్పాడు. క్రమంగా సాహి త్భంతోషాట్లు కీవితంల్లోన్లి ఇన్ని న్ని 

రంగాలలోనూ ఆయన (ప్రభావం వసరించ నారంభించింది-ఆ |పభావాసికి లోనై నై నస్తాహిత్యాన్ని 

గాంధేయ సాహిత్యమనీ, “ఆ యుగాన్ని గాంధీ యుగమనీ సాహిత్య చర్మితక్షారుల్లు న్య ఫహరిస్తు 

న్నారు. ఆ యుగంలో సొహిత్యపు కార్య కే తంపట్నాల నుంచి పల్లె; పట్టువికు, భావనా: జగత్తు 

నుంచి వాస్తవికతకు, విద్యా వంతుల నుంచి జనసామాన్యానికి మారింది?! ఒ గతయుగంలోని 

సాహిత్యం విద్యావంతుల కోసమే రూపొందింది ,గాందీ యుగంలోని సాహి త్యం సామాన్య 

(పజల కోసం, వారిని. నాయకులుగా చేసుకొని, వెలువడింది, గతయుగపస్పు సాహిత్యంపై 

బొంబాయి విశ్వ విద్యాలయ (పభావం (పనరించినట్దై, గాంధీ. యుగంలో, సాహిత్య వాసం 

(22) +. a 
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గొనికి గుజరాత్ వివ్యాపీఠం కేంద్రంగా రూపొందింది, వ్యక్తులదృక్పథంలో మార్చు 
వచ్చింది. జారీయతకు [ప్రాధాన్యం లభించింది. నవలలు, కథలు, వ్యాసాలు, నాటకాలు 

సాహిత్యవిమర్శ, యా|తా వాజ్మయం, నదుల చరితలు, సాంస్కృతిక రచనలు, తత్త్వ 
శాస్త్రం, దినచర్యా (గంథాలు, లేఖలు, జానపద సాహిత్యం, జీవితచరి తలు కోకొల్లలుగా 
వెలువడ నారంభించాయి. ఉత్తమ సాహిత్యం ఆనాడు గుజరాత్ రాష్ట్రాన్ని ముంచె 

తింది. 

క న్లయ్యాలాల్ మున్షీ ఆ యుగానికి చెందినవాడే కాని నాటి వాతావరణాని 
కతడెక్కువగా లోబడలేదు, “ద్రవ్మ చర్యా ళమం” వంటి. పుస్తకాలలో గాండేయ 
సిద్ధాంతాల నతడు హేళన చేసినప్పటికి, లోలోపల అతడు గాంధీజీ ఆదర్శాల 
వల్ల [పభావితుడయ్యాడనీ, కొని ఆసంగతి వెల్లడించక చాతుర్యంతో దాచిఉంచాడనీ 
చెప్పవచ్చును. “లోపాము[ద”, “విశ్యరథ”, “భగవాన్ పరశురామ్” వంటి పుస్త 
కాలలో పౌరాణిక, చారితక కథల మాటున అతడు అస్ఫ్పశ్యతానివారణావళ్యక తను 
సత్యా_గహోద్యమ సిద్ధాంతాలను (పబోధీంచాడు. ముస్తీ కాల్పనిక వాది కావడం వల్లి 

సాం్యపదాయిక నై తిక సిద్ధాంతాలను తిరస్కరించి, స్వేచ్చా పణయాన్ని సమర్థించాడు. 

నవలలో నాటకీయతను పోషించే విధానాన్ని ఆతడు తన చార్మితక నవలలలో రూపొం 

దించాడు. కాల్చ్పనిక వాదశెలిని. సజీవపా[త చితణ శిల్పాన్ని, త్వరిత కథాగమ 
నాన్ని (వవేళ పెట్టాడు. ముసి నవలలతో పాటు నాటకాలను, వ్యాసాలను, ఆత్మకథను, 
జీవితచరి[తలను, చిన్నకథలను, సాహిత్యవిమర్శను కూడా రచించాడు, ఆతని రచనలు 
గుజరాతీవచన వాజ్మయాని కెంతో పుష్టిని కలిగించాయి. 

ముస్టీవతెనే నవలలను, కథలను, నాటకాలను, సాహిత్య విమర్శలను రచించిన 

రమణ్లాల్ దేశాయ్ గాంధియుగానికి యథార్థ (పతినిధి అని చెప్పవచ్చును. “దివ్యచక్షు” 
“భరేలో అగ్ని” వంటి అతని రచనలు అహింసా సిద్దాంతాన్ని, సత్యా(గహాన్ని,అస్పృ శతా 
నివారణను, ధర్మానికే ఆంతీమ విజయం లభిస్తుందనే విశ్వాసాన్ని _పబోధించాయి. ఆ 

రచనలకు అత్యధికంగా [పజాదరణ లభించింది, 

గాంధీజీ స్వయంగా ఉత్తమస్థాయికి చెందిన రచయిత. ఆయన సంస్కృత 
ఐహుళ మైన వచనకశ్రైలికి మారుగా సఠళమైన శైలి అవసరమని బోధీంచడమే గాక జన 
సామాన్యంని త్యవ్యవహాఠంలో ఉపయోగించే నుడులతో, పలుకుబడులతో నిండిన సరళ _ఇలితో 

తాను స్వయంగా (వాసి ఇతరులకు ఒరవడి పెట్టాడు. పొల్లు మాటలు లెకుండా చక్కని 

పలుకుబడులతో సూటిగా సాగినళ క్రిమంతమైన వచనశై లిలో గాంధీజీ ఆనేకరచనలను చేశాడు. 
ఆయన ఆత్మకథను, వ్యాసాలను, లేఖలను [వాళాడు, “నవజీవన”, “హరిజన” వారప్మతికల 
ద్యారా ఆయన ప|తికారచనల (_పమాణాన్ని పెంచి, వానికి సాహిత్యస్థాయిని సంఘటించాడు. 

ఆ యుగపు రచయిత కాకా కాలేల్మర్ బహు గంథక ర్త, ఆయన వ్యాసాలను, 

యాతా వాజ్మయాన్ని, (పకృతి, సంస్కృతి, మానవ ధర్మ కాస్ర్రంవంటి విషయాల పె పలు 

రచనలను, జీవిత చర్మితలను రచించాడు. తన రచనలలో ఆయన గాంధేయ సిద్ధాంతాలను 

మనోరంజక శిల్పంతో (పబోధించాడు. సరళత, స్పష్టత, సమత, శక్తి ఆయన వచన 
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శైలికి (పధాన లక్షణాలు. మధ్యాహ్నసూర్యుని తేజస్సును; బురదలోని అందాన్ని సమంగా 

వర్ణించి, ఆయన (పకృతిలో సౌందర్యాన్ని దర్శించాలనే పాఠాన్ని గుజరాత్ రాష్ట్రవాసులకు 

నేర్పాడు. ఆయన రచించిన యాతా వాజ్మయం గుజరాతీ సాహిత్యానికి ఆపూర్వాలంకొఠం, 

గాందీబీ ఆ శమవాసియెన కికోరీలాల్ మషూవాలా మహామేధావి. ఆయన 

కొన్ని జీవిత చరి|తలను, వివిధాంళాల పె వ్యాసాలను రచించాడు. ఆయన విప్రవాత్మక 

దృష్టి కలవాడు. నాటి ఆర్థిక, సాంఘిక, ధార్మిక, "విద్యావిషయక, తాత్విక పరిస్థితుల పై 

నూటిగా, నిస్సంకోచంగా తన అభి పాయాలను వ్యక్తం చేశాడు, (పజలను వక మార్గాల 

నుంచి మరల్చి సంకల్పంతో వారికి మాటలతో చురుకు లంటించడానికి వెనుదీయలేదు, తన 

భావాలను శ్రా న్రీయంగా, హేతుబద్ధంగా [పకటించగ అ నేర్పు ఆయన వాతలో కనిపిస్తుంది. 

నాటి రచయితలలో రామ్నారాయణ్ పాఠక్ ఎంతో వైశిష్ట్యాన్ని (ప్రదర్శించాడు. 

అతడు కథలను, కాల శేపానికు పకరించే లఘురచనలను, తా _త్రిక వ్యాసాలను, సాహితేక్టి 

విమర్శ |గంథాలను, కళకు సంబంధించిన రచనలను (వాకాడు. సమస్యలతో కూడిన 

కథలను, మనస్త త్య పరిశీలన _పధానమైన కథలను, (పతీకవాదధోరణి కథలను, సంఘటన 

లే లేని కథలను రచించాడు. సాహిత్య విమర్శనుకూడా సృజనాత్మక రచనగా రూపొం 

దించాడు. 

దర్శక్ కూడా గాంధీ యుగానికి చెందిన రచయితయే. ఆతడు కొన్ని నాట 

కాలను, నవలలను (వాశాడు. గాంధేయ సిద్ధాంతాల నతడు త్లుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకొని 

తన నవలలలోనూ, నాటకాలలోనూ, వ్యాసాలలోనూ వాటిని ఎంతో నిపుణంగా, కళాత్మ 

కంగా (పకటించాడు. 

ధూమకేతు పల్లెపట్టులను, పేదసాదలను చిత్రించడానికి చిన్నక థను సాఢనంగా 

చేసుకొన్నాడు. సంఘాన్ని యథాతథంగా (పతిఫలింపజేయాలని [ప్రయత్నించ డఠవల్ల 

ఆతని కథలెక్కువగా విషాదాంత మెనవి. భావావేశానికి తానులోనై పాఠకులకు కూడా 

అట్టి అనుభూతి నీయగల శ క్రి ఆతని రచనలో కనిపిస్తుంది. 

రువేర్ చంద్ మేఘానీ విపులపరిశోధన ఫలంగా (పశ స్రజానపద వాజ్మయ౭తో 

గుజరాతీ సాహిత్యాన్ని సంపన్నం కావించాడు. అతడు విష్టవమార్గానువ రి. విష్ణవసాహిత్య 

పోషకుడు. అతడుతన కథలలోనూ, నవలలోను, వ్యాసాలలోనూ, ఏకాంక నాటికలలోనూ, 

సాహిత్య విమర్శలో నూ వామపకీయుల దృక్పథాన్నే స్థిరంగా (పదర్శించాడు.* జానపదుల 

శె లిలోని అందచందాల నతడు వచన వాజ్మయానికి సమకూర్చాడు, “సెశిభగ్స్ తారా వెహతా 

పాసీ" అనే అతని నవల మాండలిక నవలారచ నకు మార్గదర్శక మయింది. తరువాత వచ్చిన 

రచయిత లీసాహిత్య (ప్యకియలో ఇతోధిక శిల్ప రమణీయతను (పదర్శించగలిగారు. 

సౌరాష్ట్ర పాఠక జీవితాన్ని చునీలాల్ మాడియా, ఈశాన్య గుజరాత్లోని పర్యత పాం౭త 

పజల జీవితాన్ని పన్నాలాల్ పటేల్, మధ్యగుజరాత్ [ప్రజా జీవితాన్ని ఈశ్వర్ పెట్టికర్ 

తమ నవలలలో చితించారు. వారందరూ నవలలతో పాటు చిన్న కథలనుకూడా (వాళారు. 

అందరూ తమ ప్రాంతాలలోని [గామీజజీవితాన్ని కథావస్తువుగా ఎంచుకోవడంచేత వారి, 

రచనలు ఎక్కువగా [ప్రజాదరణ సొందినవి,. 
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కథా రచనలోనూ, ఏకాంకికా రచనలోనూ కొన్ని ఫలవంతమైన |పయోగాలను 
గులావ్దాస్ [బోకర్, జయంతిలాల్ దలాల్ చేసారు. 

హాస్య రచనలో ఆగ శేణికి చెందినవాడు జ్యోతీంద దావే. అతని హాస్యం అతి 

సహజమైనది. హాస్య సృష్టికతడు శ శేషను, వితండ వాదాన్ని, మానవుల దౌర్చల్యాన్ని, జీవి 

తంలో పరస్పరం పొనగని సన్నివేశాలను నేర్పుతో ఉపయోగించుకొన్నాడు, ల 
తశ 

స్యాతంత్య్రనిద్ది, తరువాత,వెలువడిన వచన సాహిత్యంలో సాంప్రదాయిక మార్గం, 

నవ్యమార్గం. అసి. కెరెడు స్పష్టమైన రచనా విధానాలు కనిపిస్తున్నవి. నై తిక సూత్రాలపట్టీ భక్తి క 

బహుళ [ప్రచారంలో ఉన్న, సాహిత్య 1ప[కియల. వాడుక, ఇతివృత్తానికి [ప్రాధాన్యం హౌం 

దాయిక మార్గపు రచనల లక్షణాలు. వ్యక్తి సంక్షేమం ' సమాజ నంశక్నేమానీకి భిన్న మెనది 

కాదని, సమాజానికి దూరంగా తొలగిపోయేపోరు చివరకు నషపడతారని ఆ 'రచయితలుద్దాటి 

స్తున్నారు. ఈ మార్గపు రచయితలలో లబ్ధ పతిష్ణులు గులాబ్ న్ (టోకర్, మనీనుఖ్లాల్ 

రువేరీ, శిన్కుమార్" జోషీ, రీరూబేన్ పటేల్, విషు ప్ల ప్రసాద్ (తీపెదీ పభ్ళతుతు: 
2 వో 

ఇక ;నవ్యమార్గానుయాయులను పాళ్చాత్య "సాహిత్యంలోని ఆ స్తత్వవాదం,. అధి 

వా సవికత, పతీక వాదం ఎక్కువగా ఆకర్షించాయి. 'ఈ రచయితలు నేటి జీవితంలో కనిపించే 

_నిస్పృవాను, వ్యక్తి క్రమంగా. సమాజానికీ దూరం కావడాన్ని, వ్య కీత్వంలోని వీలికను 'తమ 
రచనలలో వ్లర్జిస్తారు. మతవిళ్యాసాలను, నైతిక సూ కాలను నిర్మూలేంచోలని 'వారి  సంకేల్చం, 
కథన పద్దతిలో నూతన పయోగాలను చేసారు.' అసాధారణమైన సంకేతాలను తమ్ రచనలలో 
(పవేశ పెడతారు. లైంగిక (పవృత్తి, చైతన్య_సవంతి శిల్పం వారి “రచనలలో బహుళంగా కోనవ 

స్తాయి, వారిలో అంతర్ము ఖనత ఎక్కువగా గోచరిస్తుంది. భావనకన్న వా స్తవికత ఎక్కువగా 

_ ఉంటుంది. ఈ నవ్యమార్గానికి చెందిన రచయితల లో”చం దకోలిక్ బక్షీ, సురేశ్ జోషీ, మధు 
రాయ్, రఘువీర్ చౌధురి, మహమ్మద్ మంకడ్, సరోజ్ పాఠక్ (వతృతుల ముఖ్యులు." 
న z 

ఈ విధంగా దాదాపు నూట ఇరవై యైజేండ్ల నుండీ ? సేజరాతీ వచనే వాజ్మయం 
పురోగమిస్తున్నది. దానికి చక్కని రూపాన్ని సంఘబించడానికి గాంధీజీ చేసిన కృషి గణనీయ 
మైనది. ర వీం|దుడు వంగ వచనాన్ని సంపన్నం కోవిరిచినళ్తు, 'ంధీజీ గుజరాతీవప్న వాజ్మయ 

పుష్టికి కారకుడయ్యాడు. : ఇది సాహితీ పరులందరికీ గర్వకారణం కావడం సమరజనమే. " 
లి 
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8. సుచాముని పత్ని వేడుకోలు fren 
కావా టై Ee | పేమానంద్ 

bh, భాగవతుడు 
Ve శ 

శ జ్య దయారామ్ 

ర్, జానోతీిశయం వ. 

౩2 కాంత్ 

6, - నీ స్ఫ్భృతి వన / 

7 కలాపి 

7, పఫిరుగు 

నానాతాల్ 

8 మ . 
. పుట్టినిల్లు 

బలవంత్రాయ్ థాకోర్ 

9. |పసాదించు (ప్రభూ! | 
సురవరం 

10. తుది పాత క 

" | రయువేర్ చంద్ మేఘానీ 

11. WER wir జ | a లి Sen 0 

న. ప స్ Fg 22 = శ. Rr పొ 4 ఒరాజేంద షా 

she, ససింవరిన్ని యా సికఫడుంా గా న. ఉత ల 

నిరంజన్ భగత్ 

1, * రోధో ఫశ కృష్ణులు రో ర లె uma df ne pe వ్ న 

కీలక ఇట 9 జ పీయకాంత్ మణీయర్' 

ఖా ణా క. | re = 
14. రాజ్ఘాట్. దరీస్ధశబీన ప్పుడు ల . 

. హస్ముఖ్ పాఠక్ 

15, సతి 

ఎ నలిన్ రావట్ 

వచనం హట్ 

1. ఒకానొక వెన్నెలరాతి "వేళ కిల 

ఆనంద శంకర్ [ధువష్ 

లి, mE య. కం వ లి స ఆతా రుద దత్తుని మృతి 

.. గధ మణ్ లాల్ండేళుక్టు 
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8. కన్యాకుమారీ దర్శనం 

మహాత్మా గాంధీ 

4. భువనగిరి 

కాకా కాలేల్క-ర్ 

ర్, గాంధి - మార్ క్ర 

కీకోరీలాల్ మషూవాలా 

౮, డాక్టర్. జివాగో : తొలి తలపులు 

దర్శక్ 

7. దినచర్యా (గంథంనుంచి 

_ మహాదేవ్ దేశాయ్ 

8, ప్రార్థన 

ధీరూబేన్ పటేల్ 

నరసింహ మెహతా 

నేను నిద మేలొ్యనినప్పుడు 

నేను నిద్ర మేల్కొనినప్పుడి |పపంణానికి అ స్పిశ్వం లేదనిపించింది. 
న్నిదలోనే నేను వివిధ సుఖాలను చవి చూశాను. మనస్సు తెలిసి చేసే పను 

లన్నీ నిజంగా ఆ పరమాత్ముని చేతలే. వినోదింపజేసేదీ ఆయనయే, వినోడించేదీ 

ఆయనయే. . 

పంచ భూతాలూ పర బహ్మంనులచి ఉద్భవించినవే. ఆణువణువుతోనూ ఆవి 

విడదీయరాకుండా ఉన్నవి. పువ్వులూ, పండ్లూ వృక్షంలో భాగమే. [మానుకూ, కొమ్మ 
లకూ భేదమేమీలేదు. బంగారాన్ని ఆభరణాలుగా మార్చినప్పుడే దానికి వేరు వేరు నామ 
రూపాలేర్పడతాయి. ఐనా కావడానికి అది కేవలం బంగారమే. 

ఆ దరమాత్ముని సంకల్పం వల్లనే ఆయననుంచి దివ్యులూ, | పాపంచిక జీవులూ 
విడిపోవడం, చతుర్దశభువనాలూ ఆవిర్భవించడం జరిగింది, 

ఎవరిని ధ్యానించడం వల్ల బుషులకు ము క్తి లభిస్తుందో ఆ పర _బహ్మ స్యరూప్ప 
డవు నీవే నని అంటాడు నరసింహుడు. 

ఆభో 

పదము 
ఈ నాడు నా ఆనందాసికి అవధులు లేవు. ఎందుకంటె తెలియరానిది నేడు నా 

జ్ఞానపరిధి లోనికి వచ్చింది, 



నుదాముని పత్ని వేడుకోలు 

| 
343 

మాయాతీతుడై న పరుహ్మోన్ని నేను స్తుతిమో ను, 

(బహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురూ ఆపర (అుహ్మమే. 

శ్రుతులు ఆ పరమపురుషడినే స్తుతిస్తాయి. 

కేం[దీ కృత మైన [పాణం ఆయన. 

శూన్యంలో మనోహరంగా గోచరించేది ఆయన, 

మూనవభాషకు, తారతమ్యబుద్ధిగల మానవ ఇకావనకు ఆతీతు డాయన. 

ఆయన పరిపూర్ణుడు. ఆవ్యయుడు. సస్థలకాలాది పరిమితులన్సి టికీ ఆతీళుడు,. 

మానవాక్ళతులు నశిస్తాయనే భయంలే దాయనకు. ఈ (బహ్మాడం ఆయనయే. 

ఆయనను [గ్రహించిన నాడే ఐహిక బంధాలు తెగిపోయి వ్యకి తన నిజస్వరూ 

పాన్ని గుర్తించ గలుగుతాడు. | 

కర్మ లేదు. కనుక తత్పర్యవసాన రూపమైన ఫలం కూడా లేదు, 

ఆయన సర్వళ క్తి మంతుడు, 

మానవబై తన్యం ఆయనలో విలీన మవుతుందె.సీమూ బద్దమైన జీవం ఆనంతుఏలో 

కలిసి పోతుంది, 

ఇక అప్పుడు దాత ఉండడు, (పతి (గ్రహీతా ఉండడు. 

శరీరమూ, ఆత్మా ఆయనలో విలీన మవుతాయి. 

ఆధ్యాత్మి కోన్నతి ఐహుముఖంగా కలుగుతుంది. ఆత్మకు భిన్నమైన దంఠా 

అదృశ్య మవుతుంది. 

ఇక అస్పుడు ఉదయా సమయాలు లేక కాస_రుడు సదా (పకాశిస్తాడు. 

ముముక్షువున కొ ఆనందం ఆధిలషణజీయమ సి అంటాడు ఆఖో ! అట్టి నిత్యానందాన
ు 

భూతిని నే నెంత గాఢంగానో ఆపేకిస్తున్నాను! 

(సేమానంద్ 

సుదాముని పత్ని చదెడుకోలు 

[శ్రీ కృష్ణుని సహాధ్యాయియైన సుదాముడు దుర్భర దారిద్య దుఃఖాన్ని ఆనుభళ 

విస్తున్నాడు. ఆతనిది పెద్ద కుటుంబం. స్థిరమైన జీ వనాధార మేదీ లేకపోవడం వత్తి ఆత 

నికి సంతతిని పోషించడం కష్ట మవుతున్నది. కనుక థ్రీ కృష్ణని దర్శించి ఆయన నడిగి 

కొంత |దవ్యం తెచ్చుకొంటే తమ జీవయా[త నిశ్సిఆత గౌ సాగ్గ గలదని భార్య ఆతనిని ఆర్టి 

స్తున్నది... 

“క బుషీ! నా మనస్సు వివళ 
అ,శుపూర నయనాలతో ఆ గృహిణి అన్నది: 

“న . కు నచ్చలేదు, బిడ్డలు 
వువ్చతున్నది. నా మనవి న్లాలకించండి, షీ శశమ్య- వేదాంతం నా 
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ఆకలితో అల్లాడుతున్నారు, "సోయి వారికి "పట్టెడన్నం తెండి. ఎంతటి బుషి స త్రము 

లైనా, భక్తశిభామణులై నా--భు క్రి లేనిదే శరీర ధారణ చేయలేరు. 
కోడువులో కాలుతూ ఉంటే మనస్సు దేవుని మీదికి మరలదు. 
అన్నోదకాలు లేకుండా ఈ (ప్రపంచంలో జీవించడం అసంభవం. నా మొర 

వినండి. చ 

రీ బ్నుష్తీ!. సాక్షాత్తు. పరమ శివుడంతటి వాడు నట్టింట ఆన్న పూర్ణా దేవిని నిలుపు 

కొన్నాడు. స్యయంగా సూర్య భగవానుడే ఆకయ పాత్రన చెంత ఉంచుకొన్నాడు. 

“ఇందుడు నై సెతం కామధేనువును పెరటిలో కబ్టివేశు కొన్నాడు, వారి యెదుట 
కద మానవులం మనమేపాటి వారమో యోచించండి. దేవతలు కూడా తమ అభీష్ట సిద్ధికి 
కల్ప వృషాస్ని“ఆ_శయిసారు. నా మాట చెవిని పెట్టండి.. ఆర్భాక లితో కాలం గడుపుతూ 

“ధర్మం”, “ఆత్మ”, ఆంటూ వర్ణించడం నిరర్థకమని గుర్తించండి. 

కడుపునిండుగా "అన్నం" దొరికినప్పుడే యావ్యత్పపంచం' నిటారుగా నిలువ 

గలుగుతున్నది. కనుక మీరు బలరామ కృష్టులను దర్శించి వారి నర్థించి ఏదైనా కానుక 
తీసుకొని రండి. అంతర్యామియైన కృష్ణ పరమాత్ముడు మన అభీష్టాన్ని గహించి, మీకు 

“సంపా ప్తమైన దార్మీభ్యదుఃథాన్ని వెంటనే హరించగలడు, తత్షణమే ఆ పరమాత్ముడు మీ 
దై న్యాన్ని తొలగించగలడు. కనుక నా (ప్రార్థన నాలకించి మీరు ద్వారకా పురికి తరలి వెళ్ళండి, 

కృష్ణ నుదాములు 
౧ ఈ 2 (నుదాముడు ద్వారకకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు శ్రీ కృష్ణుని ఆంతః పురంలో రాజ 

మర్యాదలు జరిగాయి. కృష్ణుడు సుదాముని ఆరోగ్యాన్ని గురించి, గార్హస్థ్య జీవితాన్ని 

గురించి ఎన్నో కుళల పళ్నలు వేశాడు. 

ory we గోవిందుడు సుదామునితో ముచ్చటిస్తూ, “మిత్రమా నీ కష్ట సుఖాలన్నీ నాకు వివ 

రంగా చెప్పు, నీ వ్యవహారాలన్నీ తెలునుకోవాలని నాకు కుతూహలంగా ఉన్నది. సీవు ఇంత 

బక్కచిక్కి ఉండడాని కేమి కారణం? నిన్ను ఏ సమస్య వేధిస్తున్న డి. దాపరికం లేకుండా నాకు 

చెప్పు" అని ఆడిగాడు. td 

“ఎవరైనా గురువు..ఫీ ద్భష్షిని ప్రాపంచిక జీవితంమీది నుంచి వై రాగ్యపథానికి 
మరల్చడంవల్ల నీవీ విధంగా చిక్కి పోయావా?” 

శశ, శోఆధ్యాత్మిక భావన' క్రమంగా వికసించడం. వల్ల ఈ విధంగా నివు దేహాన్ని 

నందా బేస్తున్నా హా? ఏ కారణం వత్తి నీవింత' నీరసించి. ఉన్నావు?” 

గతల హిమం ోబ్యల్రివ్రర్రత్ర్రడ్రై డై 'నగళ్ళతు' వెవ రైనా నిన్ను హింసిస్తున్నాడా?-ఎవరెన నీ కలిమినంత 

[కసి దోకగిలించీ నీ క 'ద్న' స్థితిని కలిగించారా? | | 

“నీ కగ్గర లోహ ప్యాతలేదు. -వెంట కొయ్యతో 'చేసిన పాతను తెచ్చుకొన్నావు. 

ఒలటి -ఘీడ చాలినంత బట్టకూడా లేదు? ఇందు కేమి కారణం మి్మిళమ్మా"_ 

అర అత జన్మలో చేసిన దుష్కర్మవల్లి నీకిప్పుడు సుఖం -లోఫించిందా? అనుక్షణం 
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కాల్చుకొని తినే గయ్యాళి "భార్య దొరికీందా? లేక... తగినంత ఆహారం కొరవడడం వల్ల నీవీ 

విధంగా చిక్కియోయావా? " 

ఈ కష్టాలలో నిన్నీ' విధంగా క జింపజేసున్న దేది” అని కృష్ణుడు (పశ్నించొడు. 

అప్పుడు సుదాముడు చేతులు జోడించి కృష్ణునికి నమస్కరించి, “సర్వజ్ఞుడ వ్లై న 

సీకు తెలియని దేదీ లేదు. నీఎడబాటే నాదుఃఖానికి ఏకైక కారణం, ఇన్నినాళ్ళుగా నిన్ను 

చూడ లేకపోయినందు వల్రనె నేశు నీరసించి ఉన్నాను. “ఇప్పుడు నాకు నీ ఆతిథ్యాన్ని ఆందు 

కొనే భాగ్యం కలిగింది: గనుక త్వరలో నాకు పుష్టి కలుగుతుంది” అని సమాధాన 

మిచ్చాడు. 

దయారామ్ వష క mrp 
క్షీ / అన HA గ Poy 
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ఖల జ పంల ra స. ఖో 

కల వ. శా 4! క, a ఓల నా 

“ భోగవతుని లక్షణా లివి: : 
'« ఎల క, 

క్ష 

“అత డితరులను భూషించడు, _దూషించడు, పాక్షిక బుద్దిలేక 'సర్వజీవులను 

సమదృష్టితో పీక్షి సాడు, 

, అతడు దృగ్గోచరం కాగానే (పజలు లౌకిక _వ్యవహారాలన్గు విన్మకిస్తారు. 

mn క 

అతనిని చూచినప్పుడు “మనకు కృష్ణుడు స్మరణకు వచ్చి, మనో మాలిన్యం శాళిత 

మవ్పతుంది. వ. వ. re 

అతడు చేతనా చేతనాత్మక (పకృతిలో సర్వత ఈశ్వరునే దర్శిస్తాడు. 

' నిగర్వియె విశ్వకళ్యాణాన్ని ఆ కాంక్షిస్తాడు. . | 

సర్వేశ్వరుని గుణగానం చేసే సటప్పుడతని ఆనందానికీ అవధు లుండవు, 

అతని కనులలో (పేమ, ఎడదలో ఆనందం పొంగి సొరల్పుతూఉంటాయి. అ 

పరుల కష్టాలను చూచి భాధపడతా డతడు, తానై ఎవ్వరినీ నొప్పించడు., 

ఐహిక సుఖి 'భోగోలకు లోబడని ఆత్మ నిగవహం కఅవాడతడ్తు. .. మానవ, మేధ 

కందని శ్రీ కృష్ణలీలా విలాస ధ్యానంలోనే ఆతని మనస్సు సదా మగ్నమై.. ఉంటుంది. 

ఆత డితరులకు తోడ్పడడానికి సర్వదా సన్నద్దుడై, నిక్యానందాన్ని అనుభ 

విస్తూ ఉంటాడు. | 

ఆరని కనులలో కృష్ణుడు పతిఫలిస్తాడు. కరుణతో ఆతన్లి ముఖం. కాంతి మంత 

మవృతుంది. " me || i — RCE a 

శత 

“ను. అతడు' కాంతి! [పియుడు. నిత్యతృప్తుడు. ఇతరుల _ దొసగుల్ల నెన్నడూ 

ఎంచడు కత wt See చా ౧ త్య ఆ లిం CR 

అతడు మహోదారజీవి. _సకలజనులకు పీతిపాతుడు. 

బశ్యర్యాన్నికాశ్షీం చడు. అవిరళ కృష్ణభ కి క్రీ తత్పరుశై |పొద్దుపు చ్చుతాడు, 
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అతడు సదా భగవంతుని పట్ట, భక్తులపట్ట అనుర క్షుడె ఉంటాడు. 

వినయ విశ్వానపూర్ణ బుద్ధితో జీవిస్తూ సదా మృదుభాషల నాడుతూ ఉంటాడు. 

సాధుపురువల సాహచర్యం చేస్తూ, ఇతరులకు పరిచర్యచేస్తూ ఉంటాడు. 

నిష్కపటియై మనస్సును [పభుచరణాల పైననే నిమగ్నంచేసి జీవిస్తాడు. 
దై వస్మరణమే అతని కాహ్లాదదాయక మైన కర్మ. 
అట్టి భాగవతుని దాసానుదాసుడు దయారామ్. 

కొంత్ 

జ్ఞానాతిశ యం 

[ పాండవులలో చతుర్గుడె న సహదేవునికి భవిషక్రిత్తులో జరుగబోయేది ముందు 

గానే తెలిసికొనే (ప్రజ్ఞ ఉండేది. కాని ఎవరైనా అడిగితేనే తప్ప ముందు ఏమిజరుగునున్న దో 

ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదని కృష్ణుడతనినుండి వాగ్దానం పొందడంవల్ల ఆ (ప్రజ్ఞ సహదేవునికి 
వరంగా కాక శాపంగానే పరిణంమిరిచింది. ఆ విధంగా అతడునుభ వించిన బాధ ఈకావ్యాసికి 

కథావస్తువు. ] 

ఆకాశంవంక కన్నె త్రిచూ స్తే ఆదీ శూన్య మైనట్టు తోచింది. దిక్కుఅన్నీ అంధ 

కారమయమైనవి. కీడుదా పురిస్తున్న ట్లని పించింది. ఆ [పాంతాన్ని భయంకర కాళర్యాతి 

ఆవరించింది. నగరంలో గుసగునళలు [పారంభమయ్యాయి. 

ఇందపస్థవాసులు తలలు గోతున్నారు. ఒక సంగతి వారికి సందేహానద్ప 

మైనదిగా తోచింది. 

దుర్నిరీక్యుడై న దుర్యోధనుడు పంవీన దూత ఆ రాత్రివేళ రాచనగరువై పు 

టుగా దాగి వెళుతున్నాడు. - 

ఆ దూత ఏమి పనిమీదవచ్చి ఉంటాడని (ప్రజలు ఊహాగానం [పారంభించారు. 
అతని రాక సదుద్ధేశంతో కూడినది*కాదని వారు తలలు పంకించసాగారు. 

[పజలలో గాఢంగా వ్యాపించిన సందేహం అసమంజసమైనదికాదు. ధర్మరాజును 

జూదమాడడాసీకి రమ్మన్న ఆవ్వోనాన్ని ఆ దూత తీసుకొనివచ్చాడు. అది కుతం_తంతో 

కూడిన ఆహ్వానం, 

సాధుశీలియెన పాండవ్శాగజుడా ఆహ్వానాన్ని ఆంగీకరించి దూతను తిరిగిపంపి 
తన తమ్ములను సం|పతించడానికి వారిని వీలిపించాడు. 

సం|పతించడానికి తగినంత పెద్దవాడు కాడని సహదేవుని మాతం విలువనఠప 

లేదు. మిగిలిన ముగ్గురు తమ్ములు బరువెక్కిన గుండెలతో ధర్మరాజు దగ్గరకు వెళ్ళారు, 

అప్పుడు సహదేవుడు [దౌపదితో తన మందిరంలో. ఉన్నాడు, తనభర్ర ముఖం 

మీద ఏదో విషాదరేఖ ఫొడసూపుతున్నదని ఆ సాధ్వి గ ర్తించిందీ. 



నీస్మృతి స్మ పశ? 

సహదేవుడు తికాలవేది. ముందు జరుగనున్నది.తమ పఇనికి ఓటమి 
పాంచాలికి పరాభవం-అతనికి స్పష్టంగా కనుల ఎదుట క నివీస్తున్నది | 

We 8 
జరుగ నున్నది స్పష్టంగా తెలిసినా దాసిని చెల్లడించే స్వాతం త్యంమాతం ఆత 

నికి లేదు. అందుచేత అతడు ఎక్కువగా వ్యథచెందాడు. చివరక్రాబాధ ఆతనికి దుస-హ 

మనివించిండి. 7 

“నేను రాబోయే ఆపదనుంచి ఎవ్యరిసీ ఛఈక్షించలేను. ఈ నిస్సహాయత, 

కన్నీరు-ఇవే నా వంతునకు వచ్చినవి, భూతభ వితవాలను వ రమానం వలెనే చూడగల 

ప్రజ్ఞ ఎంతటి యాతనతో కూడిన శాపం! - 

ఎందుకు నా (బళుకు, కాల్పనా! నోరువిప్పే అధికారం నాకులేనప్పుడు నా (ప్రవర్త 

నను కృతఘ్నతగా ఎంచడానికి వీలులేదు. విషాద మేఘాలావరించనున్నవని తెలిసికూడా 

దానిని గురించి ఒక్కమాట అయినా అనే అవౌశంలేయ నాకు.” 

ఈ విధంగా అనుకోగానే ఆతని కండ్లలో పితు తిరిగాయి. క్రమంగా పాణమే, 

సోతున్నట్లనిపించింది. తన ప్రేయసిని కౌగిటిలోనికి తీసికొని ఆమె చేతులు పట్టుకొని తల 

వాల్చాడు, 
| 

కొంతసేపు ఆ విధంగా ఉండి తిరిగి యధాస్థితికి వచ్చాడు. “ వియతమా! 

నిన్ను స్పృశించే అధికారం నాకులేదు. ఈ జ్ఞానాన్ని విస్మృతికూపంతోకి పడ దోయకుండా 

ఆపడానికి వీలులేదా? రాబోయే దుర్హ టనను నివారించే వీలులేదా? ఈ జ్ఞానంవల్లనే నాకీవ్యథ! 

మేము ఇందరమున్నాము కాని ఈ విధంగా బాధ పడ వలసినకర్మ మాతం నాకే సంపా_ప 

మయింది. 

“ పియా! రాతివేళల అపుడప్పుడు సిద పట్టక నా కళ్ళు బరువెక్కుతాయి. 

ఆపుడు సి కేశ పాళాన్ని సవరించి, ఇందు సఖమైన సీ సుందర వదనాన్ని తదేక దీక్షతో 

చూస్తూ ఉంటాను.” 

సహదేవు డీ మాట లనగానే ఆతనికి తీ వమైన తలనొప్పి (పారంభమయిళది. 

తలను చేతులతో నొక్కుకున్నా ఏమీ (పయోజనం లేకపోయిండి. హృదయవిదారకంగా 

ఆ ర్తరవంచేసి “ఇంక చివరి జొషధం సేవించడం కంటే గత్యంతరంలే" దన్నాడు. 

కొన్ని అడుగులువేసి, సీసాను తీసికొని, (కింది పెదవిని పళ్ళతో అదిమి, పాత 

ను దవంతో నింపి, గడగడ (తాగి దేహస్మ్కృతిని కోత్పోయాడు. 

ఆ వాసనకే ఆ సాధ్వి మ కతెక్కి- శయ్యమీద పడిపోయింది. ఆ దై వజ్జుడు కూడా 

పడి ఉన్నాడు. పాత్ర అతని గు.డెదగ్గర ఉన్నది- 

రలాసి 

నీ స్కృ తా 

ఎటు చూచినా నాకు నీ మూ ర్తియే గోచరిస్తుంది. 

సీ స్మృతి నా కనులనుంచి అృకుధారగా 1పవపిస్తుంది. 
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Ih NE “PT LE) నః అఆ 

ఎరు పెక్కిన (ప్రియురాలి చెక్కి.శ్ళలోని ఆరుణిమవు నీవు. .... 

ఉద్యానవ్లాటికలోని ప్లష్ట్పాలలో,నీ మ్లూర్తినే చూస్తాన్ననేను.. 

ట్టుంటుంది. న ఎం 

గగనవీధిలోని. తారకాప్ం కో'నీవు సథతీరి కూర్చొన్న 'డ్య్యూన్ని స్ఫురింపజేస్తుంది, 

ర్ట నడిరేయి నీ చుధురవీణాస్పారం .చాఠ క్ర పసాకంలో" వినిపిస్తుంది. 

నీ |పేనుకవచం నన్ను రక్షిస్తున్న ంత కాలర్ 'అద్భృశక్థతీరాలనుండి వచ్చే శత్రువుల 
దాడికి చలిఆచను, = సె + శ ల్ జ న. 1 షా శ్ ra క య! క్ష ఈలి క్త 

రాత క. 

నవు సకల కల్మష వారిజిటైన 'పూతుగాషలపిపంలో "ఉస్నో'వనీ  విశ్వసిస్తు 

న్నాను గనుక లోకంలోని దుర్మార్గం, పాపం నాకు భయాన్ని కలిగించవు. & 

.. . హింసా'కాండకు నేను చిలించనేప్పీ డు," తం వ లంద ఆళ'వరలుకోన్న ప్పుడు ఉ ల్రేజ 
కరమైన నీ స్మృతి నాకు ఊరట నిస్తుంది“ |. 

+. చేయి చేయి కలిపి, పరస రం చిర స్నేవాబంభంతో క్షట్టువడే " (పీమికులడసికి సీ 

కరుణకు నిదర్శనం. ““ 

ఆత్మబంధువు అంతిమ పల్లూణ వేళ్ళఆప్తలు: కార్చే కస్నీర్లు, మానుంచి నీవు 

"దూరం కావడంవళ్ణి ' స్రవించే. Wut Pes ats ఎం ఆ 

(ప్రేయస్కీపియులు నడిచే బాట నీ దగ్గరికే చేర్చేదయితే, ఒంటరిగా నేనా.మార్గాన 

ఎందుక్షు పయనించరాదు ?.. HE ty Gms చరం పు Eh ఈ tat?) ie 

పావీనం, నవీనయోనుఖం; చూభం.అన్నీ పరోణోవశిలమైేనవే. " 
కాని పరిణామమే లేనిది నీ స్మృత్తియే. 

OG in Fu “a 
పు స్తకపాండేత్యమంతా' 'వీన్మత్తం నానీ అన్లుభూతు బన్నీ అంశ .చ్రీతం కనీ, 

ft te fr Ca] 

నీ స్మృతి మా[త్తం .సదానన్ను వైన్న ట్టి ఉండ్లాల్సి , 
i తహ 2 oe 

= విధి పేరణచేత నేను సహృస్థాపశా ధ్వాాను; చేథువచ్చునుగాక, . నిన్ను గూక్చిన 

స్మృతి ఒక్కటే యథార్థమని, నిత్యమని మాతం నేను పూర్తిగా (గహించాను. 

a 

Rha A 
గా 

నానాలాల్ 
Wir A 

"పెరుగు 

పెరుగును కొంచెం మెల్లగా చిలుకు ! 
౪౫ 

ఇది కాదు పభూ పెరణే చిలికే త ; 

కుండ పగిలిపోగలదు. పెరుగునా రవిక పై చిందగలటు, 

నా వక్షంపై చిందులాడే ముత్యాలసరం తెగి వుత్యాలన్నీ చిందరవందర కాగలవు" 
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కుండ బోర్లపడితే ప్రశస్తమైన చల్ప ఆంతా వ్యర్థంగా నేలమీద కారిపోగలదు. 

సీ పేయసి వలువపై పూర్తిగా పెరుగు చిందగలదుః 

పెరుగును కొంచెం మెల్లగా చిలుకు! 

ఇది కాదు (పభూ ! పెరుగు చిలికే తీఠు ! 

యమున అంతా ఈ చిన్న కుండలో ఉబుకుతున్న ది, 

కవ్యపుతాటి నంత వంకరగా పట్టుకోకు ప్రభూ! 

ఈ మృదు భాండంలో అమూల్యమెన ఆమృతం పొంగుతున్నది. 

తనివి తీర దీని నాస్వాడించు |పభూ! 2 

కాని పెరుగును కొంచెం మెల్లగా చిలుకు! 

ఇది కాదు (పియా! పెరుగు చిలికే తీరు ! 

బలవంత్ రాయ్ ఠాకోర్ 
ఖు జల 

పుట్టినిల్లు 

కొంతసేపు నేను మంచంమీద కూర్చున్నాను, తరువాత ఇంటిలో కిందా, మేడ 

మీదా ఉన్న గదులన్నీ చుట్టివబ్బాను. ఎదటో తెరలు తెరలుగా మధుర స్మృతులు విచ్చు 

కొన్నాయి. ఎప్పుడూముఖాన చిరునవ్వు చిందే మమతామూ ర్రియైన మా అమ్మను, మేము 

RE లతో సమీపించే మా తం డీసి, పంతుకోబోయేముందు మాకు కథలూ, కబుర్లూ 

ప్పే నాయనమ్మను ఊహించు కొన్నాను. చిన్ననాటి స్మృతులతో నిండిన పదేశాలస్నీ 

తిరిగి బీవకళతో (పకాశించాయి. గతంలోని కంఠాల ధ్వనులూ, _ప్రతిధ్వనులూ వి వినిపించాయి. 

కంటి కింపు నింపే నాటి ఆచారాలూ వేడుకలూ తిరిగి  చైళన్యవంత సల్లా 

చెల్లెళ్ళు, తమ్ములూ వేరు వేరు వయస్సులలోని తమ రూపాలతో నా కంటిముందు కనిపి 

మాయమయ్యారు. ఆ విధంగా నా ఎదుట మార్పు చెందుతున్న రూపాలతో నడుమ నడుమ 

ఓర్ ఆఅపూర్వవ్య క్రి కిని చూళాను. పాణ్మిగహణవెళ హోమం జరిగినప్పటి నుంచి ఈ క్షణం వరకు 

నా హృదిని సమ్మోహితం చేసిన వ్యకి రూపమది. నేను కన్యగా ఉన్నప్పడు కూడా 

బాలకరూపంలో నా మనోవీధిలో విహరించిన వ్య క్తి ఆతడు. సా పుట్టినింటమంచం మీద 

విశ్రమిస్తున్న ప్పుడు గతజీవితమంతా నా కనులముందు చల్లనచిత్రంలోని దృశ్యాల వలె 

తిరిగింది. (పియా! నీవు 'నాలో "వంతగా "నళడి ఉస్నావో ఇప్పాడు నేను "గు ర్రించగలిగా ను. 

సుందరం క. 

Ba ౧గపసాదించు భూ! తగ 

నా చీకటి రాతులకు తారకల కాంతిని (పసాదించు |పథూ! 
Fa ఉంచే" నక , Ts 

వెన్నెల రాశులకు చం ధ జ్యోర్స్ననే,.. 
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పవళ్ళకు సూర్యరశ్మిని |పసాదించు. 
నా చీకటి ర్మాతులకు తారకల కాంతిని (పసాడించువభూ ! 

నా పుష్పాలకు సుగంధాన్ని, 
కాంతారాలకు వృతొలను, 

వసుంధరకు విహాయసాన్ని పసాదించు. 
నా చీకటి రాతులకు తారకల కాంతిని _పసాదించు ప్రభూ! 

నా నస్యాస్కి భోక్తలను, 

జలాలకు తీరాన్ని, 

సాగరానికి తరంగాలను |పసాడించు. 

నా చీకటి రాతులకు తారకల కాంతిని (పసొదించు (ప్రభూ! 

నా (ప్రాంగణానికి పసిబిడ్డలను, 
[గామసీమకు తటాకాన్ని , 

గోవులకు క్షీరాన్ని [పసాదించు. 

నా చీకటి రా_తులకు తారకల కాంతిని పసాదించు |పభూ! 

నా మానసాసికి [పియానుర కిని, 

హృదయాని కనురూపహృదయాన్ని, 
ఆత్మకు రామ పఖభువును (పసాదించు. 

రు వేర్చంద్ మేఘానీ 

తుది పాత 

[1981 లో రౌండ్ టెబిల్ సమావేశంలో పాల్గొనడానికి గాంధీజీ (పయాణమె 
వెళ్ళుతున్న ప్పుడు రచించిన గీతం] 

బాపూ ! ఈ తుదిపాతలోని విషాన్నికూడా (మింగు 
సము దాన్నే నీవు పానం చేశావు. కనుక ఈ (గుక్కెడు విషాన్ని సీవు విడువ 

నక్కురలేదు, 

యావబ్జీవితం సీవు (దోహులతోనూ, దుర్మార్గ్లులతో నూ వ్యవహరించవలసి 
వచ్చినా, ఏ వ్య _క్తిపెన నీవు విశ్వాసం విడనాడలేదు. ఇప్పుడుకూడా నీవు స్థెర్యంతో శతు 

వుల ఒడిలో తలనుంచుతున్నావు. - 

ఇప్పుడు నీవు తుదిసారి తలగడపై తల మోపుతున్నావు, ఈసారి 
నీ కంఠం తెగిపోవచ్చును.శ తువుల మనస త్రం నీకు పూర్తిగా అవగత మవుతుంది బాపూ! 



ఈ దేవాసుర సాగర మథనంలో కేవలం (పశ _స రత్నాలనే కాంశ్నీంచే వారు 

అంధులు. కాని పరమ శివుని వలె సీవు కాకపోతే హాలహల పానం చేయగలవారెవరు? 

సీ గుండెల దాకా విషం ఇప్పటికే నిండినా, శత్రువుల మధ్యకు వెళ్ళడాసికీ త్వర 

పడుతున్నావు. మార్దవం, కాఠిన్యం జీర్ణించుకొన్న మహాత్మా! వెళ్ళు, 

“యోగి తపోబలం హరింబిందా? సము దాలలన్నీ ఇంకిపోయినవా? మేఘాలలో 

సీరు అదృశ్య మయిందా? రవి చం|దుల తేజం శ్నీణించిందా.”' అని _పళ్నిస్తుంది పపంచం. 

మా బాధలను గూర్చి సీవు చింతించకు. ఇప్పటికి మే మెంతో కష్ట పడ్డాము. 

ఇక ముందుక ష్ష పడటోతాము. కానీ నీవు సంకోచించకు బాపూ | 

కొరడా దెబ్బలు, ఆస్తుల దురాక్రమణ, జరిమానాలు, లారీ దెబ్బలు, సజీవశ్మళా 

నాలైన శెరసాలలు, శుపాకిగుండ్డ జల్లు-అన్నిటికీ మేము పూర్తిగా అలవాటు పడ్మాము. 

ఎందుకంటే మా సుమపేశల హృదయాలను నీవు ఉక్కుగా మార్చి వేశావు. 

. విదేశంనుంచి నీ వేమైనా వెంట తెస్తే నేమి, లేకుంటేనేమి? రిక్త హసాలతో సీవ్యు 

తిరిగివచ్చినా మేము నీ పాదాలను చుంబిస్తాము. పేమతో నిన్ను కౌగిలించుకొంటాము. 

కొంచెం [ప్రపంచం వంక కన్నె త్తి చూడు బాపూ! ఓదార్పు మాటలతో (పజలకు 

సీ సందేశాన్ని వినిపించు. లేకుంటే “జ్ఞానినని ఖావించే వ్య క్రి దౌర్భల్యాన్ని ఒక మదాం 

రుడు కనిపెట్టడం వల్ద అతడు వ్యాధిని కుదర్చలేక పోయాడు. మానవ జాతి నంతటినీ 

| పేమించే ఆ వ్యక్తి అన్య ప్రాంతాల దుస్థితిని పట్టించుకోలేదు" ఆని (పపంచం నిన్నా మే 

పించగలదు. రుజ్యాగ_సమైన మానవ జాతి నీకోసం, నీవు చేసే చికిత్సకోసం అమితమైన 

ఆ పేక్షతో ఎదురు చూస్తున్నది బాపూ! 

రాజేం్యదషా 

పుణ్యభారతధా తి 

జయము భారతధ్యాతికి] ఈ నేలకు! ఈ కడలికి! ఈ నింగికి! 

బుతుక రకు జయము! జయము దాతకు! విధినిర్ణతకు! 

స్వర్ణ కిరణాలతో ఉదయాదదిని స్పృశించే రశ్మిమంతునకు జయము! 

స్వచ్చ కౌముదితో నిళను నింపే అమృతాంశునకు శశికి జయము! 

జయము సురలకు! బుషులకు! పథ |పదర్శకులకు! వై తాశికులకు? 

జయము వుణ్య భారత ధ్యాతికి! ఈ కడలికి! ఈ నింగికి! 

సత్యం, మనశోనైై ర్మల్యం, సంశయానికి తావీయని ధర్మం, 

అలసతకు దారితీయని క రవ్యపాలన, 

హృదయానికి మేధకూ, భావనకూ తర్కా-నికీ, 

రక్రికి అనాస క్రికీ సంపూర్ణ సామరస్యం నెలకొన్న పుణ్య ధ్యాతి ఇడి! 
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_ పూర్ణమై, పగతిశీలమై, కాంశావిహీనమై సాగేజీవితానికి జయము! 

జయము పుణ్యభారత ధాతికి! ఈ కడలికి! ఈ నింగికి! 

మహనీయులకు, సామాన్యులకు, పెద్దలకు పిన్నలకు, అందరికీ జయము! 

నిత్యస్థిత మైన్; నిత్య నూతనమైన, ఆహ్లాదకర మైనఉత్సవానికి జయము!- 
" భూలీభవితవ్యాలకు? అనుక్షణానికి, వృణికానికి, నిత్యానికి అన్నిటికి జయము! 
జయము .భారళధ్యాతికీ! ఈ నేలకు! ఈ కడలికి! ఈ నింగికి! 
శ 

నిరంజన్ భగత్ so 

ఇగ“ సింహాన్ని చూచినప్పుడు ' 

గి 

దూకే శ్రీరు వెనుకటిదే, పదునైన గోళ్ళు కూడా -మునుపటినే. 
నడకతో ఠీవి;?కండ్డలో వెలుగు పూర్వపువే. 

ఉగత కూడా అప్పటీదే= " ॥ + - 

తీక్ష దంష్ట్ర)లు, రశ్రవిపాన వెనుకటివే.. 

దేహంలోని (పతి 6 ర క్రనాళం పూర్వమున్న దే, 

కాని చుట్టూ క్షమా మాతం, లే దిక్కడ.. 

ఓ మృగరాజా శ ఎండ పెనం లలల = 
ఈ ఇనుపచువ్వల వెనుక బంధించి. ౧-౫ వ. 

To 

శ్ 

నీకు మేము సభ్యతను, సాంఘిక మర్యాదలను నేర్పుతాము. 

ఇక్కడ నిన్ను చూసి మనుష్యులు జంతువులుగా మారుతారు. 

పియకాంత్ మణియర్ 

రాఢాకృచ్ణులు 

విశాల విహయసము కృష్ణుడు, 

చం[దజ్యోత్స రాధ. ఆ | i 

సలిల సరోవరము కృష్ణుడు, 

విరిసిన ఇందీవరము రాధ, + 

కుసుమితోద్యానము కృష్ణుడు, 
మలయపవనము రాథ, . 

మహీధర శిఖరము కృష్ణుడు, ం - 
కొండకొమ్ముకు కాలిబాట రాధ, గ 

{aA rr 
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కదలు పదములు కృష్ణుడు, 

తత్పద చిహ్నములు రాధ, 

చక్కాదువ్విన కురులు కృష్ణుడు, 

నడుమ సీమంతము రాధ. 

ఉజ్జ్వల దీపము కృష్ణుడు, 

తద్దీపవర్తి రాధ. 

ఈ నా లోచనములు కృష్ణుడు, 

దృశ్యమాన |పపంచము రాధ, 

హన్ ముక్ పాఠక్ 

రాజ్ ఘాట్ దర్శించినప్పుడు 

గాంరీగా రెన్నడూ పూల రాసుల అడుగున పవళించలేదు, 

ఇంత దీర్ద కాలమూ కనుమాయలేదు. 

నలిన్ రావల్ 

స్మృతి 

సంధ్యారుణ రాగరేఖలు కిటికీ మీది చెక్కడాలలో దోబూచులాడుతూ ఉండగా 

చూసి, ఆపకుండా వూలును ఆల్లుతున్న ఆ ముసల్మివేళ్ళు హఠాత్తుగా ఆగిపోయాయి. 

ముఖంలోని ముడతల ప్యూహంలో ఏదో ఒక ఊహ చిక్కుకొన్నదిం 

బరువుతో కనుబొమలు [కిందికి (వాలి, తరువాత మీదికి చూశాయి. 

స్పష్టంగా, నిశ్చలంగా దృష్టి సారించలేని నేతం హన్యం వంకచూస్తూ అడిగింది, 

“ఎవరది ? పెదవులపై అగ్నికీలను నిలిపిన దెవరు? ఎవరి రుధిరమిది, ఈ విధంగా నవ్వు 

తున్నది?” అని, 

కిటికీ మీది చెక్కడాలలో చీకట్టలముకొన్నవి. వూలు నల్దుతున్న ముసలి (వేళ్ళు 

హఠాత్తుగా వణికాయి. మరుక్షణాన తిరిగి తమ పనిలో మగ్నమయ్యాయి. 

ఆనంద శంకర్ (ధువ్ 

ఒకానొక వెన్నెల రా్రివెళ 

నిన్నటి సాయంకాలం ఒక స్నేహితునితో కలిసి నేను పొలాలలో తిరుగు తూ 

పడమటి దిక్కున సూర్యాస్తమయ కాలపు చితవిచి (త్ర వర్గోత్సవాన్ని తిలకీస్తూ చాలా కాలం 

(23) 
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గడిపాము. అప్పుడు నాకు నరసింగరావు రచించిన గీత మొకటి జ్ఞ ప్తికి వచ్చింది. 

“పడమటి ఆకాశం ఆగ్ని జ్వాలలతో నిండినట్టున్నది, చూడు. [ప్రకాశించే దీపాల 

పంక్తులు అంతట కానవస్తున్నవి. అరుణారుణ మేఘాలు అగ్ని జ్వాల లవలె దశదిశల వ్యాపిస్తు 

న్నవి. అక్కడక్కడ అవి దానిమ్మ పువ్వులవలె కనిపిస్తున్నవి” అని ఆ గీతంలో నరసింగ 

రావు సూర్యాస్తమయాన్ని వర్ణించాడు, 

ఈ పంక్తులను స్మరించుకొంటూ మేము నడుస్తున్నాము. _కమంగా ఆ రంగుల 

చిక్కదనం సన్న గిలి, చివరకు పూర్తిగా అద్భృళ్యమయిండి. ఒక్కాక్క నక్షతం (పకా 

శిస్తూ రాగా క్రమంగా ఆకాశమంతా తార కాంతితో మెరసిపోతున్నది. ఆకాశంలో పాల 

పుంత సమతలంలో పాలు (పవహిస్తున్నట్లు వెలుగుతున్నది. ఈ దృశ్యాన్ని సంపూర్ణ 

సౌందర్య అతో భాసింపజేయడానికి మేఘాల మాటునుంచి ధవళకాంతులతో చందు9డు 

ఆకాశ సోపానాన్ని ఆధిరోహించాడు. అప్పుడు [పపంచం దేవలోకళోభతో భాసించింది. 

విశ్వమంతా కీతకిరణుని వెలుగుతో నిండిపోయింది. తారకా సముదాయం నడుమ కదిలే 

చం[దుడు ఆకాళ సాగరంలో చిన్న పడవమీద (పయాణంబేస్తున్నట్లు తోచింది. నేనా 

దృశ్యాన్ని తదేకదీక్షతో చూస్తున్నాను; 

నా మనోవీథిలో కదిలే భావపరంపరను [గహించిన నా మి|తుడు నన్ను వాగ్వి 
వాదంలోనికీడ్చే ఉద్దేశంతో తనచెంత నున్న పు సకంలోని కొన్ని పంక్తులను చదివి వివ 

పించాడు, 

“ఖగోళశాస్త్రం వెల్లడించేవి ఈశ్వరుడనే ఊహాకల్పితమూ ర్తి ఘనతనశుకాదు; 

ఆకాళంలో వ్యా ప్రమెన జడ పదార్థాల కార్యకారణ సంబంధ స్వరూపాన్ని [గహించగలిగిన 

హైపీరియన్, కెప్టర్ , "పొరటన్, భాస్కరా చాక్యులు వంటి ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుల (పజ్ఞశే ఆశా స్త్రం 

వెల్లడిస్తుంది" అని ఆ పు స్తకంలో ఉన్నది, 

భ క్రివల్స, ధ్యానంవల్ల కలిగే ఆనందంతో హృదయం నిండిపోయిన నాకా మాట 

లలోని తర్క చాలాబాధ కలిగించింది. అటు హృదయంతో పొందే అనుభూతిని కాని, 

ఇటు బుద్ధితో సాగించే హేళువాదాన్నికాని తృణీకరించడం నా మతంకాదు, ఈ రెండింటిని 

సమన్వయం చేయడం నా ఆశయం. శ్శీఘంగానే నేను చిత్త స్టెర్యాన్ని పొందాను. ' 

“నీవు చదివిన పంక్తులలోని వాదాన్ని అంగీకరిస్తే, న్యూటన్ రచించిన “|పిన్సి 
పియా” అనే [గంథం న్యూటన్ ఘవతను గాక, దానిని ఆవగాహన చేనుకొనే మనఘనతనే 

సూదచిస్తుందన్నమాట. (పకృతి స్వరూపాన్ని గూర్చిన రచనలు చాబేది (పకృతిని సృష్టిం 

చిన ఈశ్వరుని ఘనతను, అంతేకాని న్యూటన్ ఘనతనుకాదని [గహించు. న్యూటన్ 
ఇతరులకంటె కుళాగబుద్ధి కావడంవల్ల అప్పటి కెవ్వరికీ తెలియసి సత్యాఅను (గహించగలిగి 

నట్రే, మన బుషులు వేదాలలోని సత్యం | పకృతిలో వ్య క్తంకావడాన్ని దర్శించగలిగారు. 

ఐతే నారు ఈశ్వరళ కికి _సష్టలుకారు-పఠితలు మాతమె. ఆందుకే వారిని బుషులని, 

(దష్టలని, అంటున్నాము. పురాణాలు వర్ణించే బ్రహ్మ దేవుడు ఈ విళ్వాన్ని సృష్టించాడు. 

ఆయన నలుముఖాలు వేదగానం చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ ధ్వనులను వినడమే మన కర్తవ్యం 
అదే మనకు ఆనందాన్ని, సౌభాగ్యాన్ని చేకూర్చగలదు” ఆని నా మిత్రునితో అన్నాను. 
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నా వాదంనా మితునికి నచ్చింది. కాని నా మనస్సు ఈశ్వర ధ్యానంనుంచి 
హేతు వాదంమీదికి మరలడంవల్ణ మరొక సువితర్శి తమైన ఊవాకూడా 
చింది. ఈ విశ్వం మనకు దిజ్మాతంగా ఈశ్వరుని ఘనతను వె 
ఈ సువిశాలవిశ్వంలో మానవుని స్థానమేమిటి? కాంతి కిరణం సెకండుకు ఒకలక్ష ఆక వె 
వెల మైళ్ళ వేగంతో [ప్రయాణం చేస్తుంది. ఐనా కొన్ని నక్ష[తాలనుంచి ఆది మన భూమి 
మీదికి చేరడానికి ఇరవై వేల సంవత్సరాలు పడుతుండి, హ్హాయ్ జిన్ ఆనే ఖగోళ 
కాస్త్రజ్జుడు చెప్పేమాట వా స్రవమెతే కొన్ని నత తాలనుంచి వెలువడే కాంతికి ణాలిప్పటికీ 

భూమిని చేరనేలేదు. ఇతర (గహమండలాలలో సూర్యుని చోటును నక్ష తాల్మాకమిసు 
న్నవి. ఒకనాటికి మన నూర్యుమండ లం పూర్తిగా విచ్చిన్న మైనా, ఆది స క్ క వె సముద్రతీరాన ఒక 
ఇసుక రేణువు పోవడంతో సమానమే: ఐనప్పుడీ విశ్వాంళో మానవుని సానమేమికి? ఆతని 

ఛి 

నా కప్పుడు స్ఫురిం 

లడ-చేమాట నిజమే, కాని 

ఉనికిని ఈశ్వరుడెందుకు గుర్తించాలి? ఈ ఊహ నిజానికి నన్నెక్కువగా నొప్పించి ఉండేదే, 
కాసి అదృష్టవశాత్తు ఆ క్షణంలోనే నా కొక ఇంగ్లీషు కవి రచించిన గీతంలోని కొన్ని పంక్తులు 

స్పురణకు వచ్చాయి. 

“ సూర్యుడు కదిలిపోతున్నాడు, చూడు. అతడెక్కడా ఎగనూలేడు. ఎన్నడూ 
తన దారినుంచి (పక్కకు తొలగనూలేడు, ఆ విధంగా దారి తప్పే స్వేచ్చ ఆవర మైన 
మన ఆత్మకు మృాతమే ఉన్నది. సూర్యునితో నిమి తంలేకుండా |పకాశించగలళ క్రి సృష్టిలో 

నాకు మాత మే ఉన్నది” అని ఆ కవి వాకాడు. ఇద ఎంతటి ఉదా తమైన భావః! దీనివల్రి 

నా విశిష్టత నా కర్థమయింది. నా వాధ్యతకూడా చనాకుతెలిసింది. ఈ ఊహనన్ను కదిపి 

వేసింది. దీనిలో గంభీరమైన ఆర్థం ఉన్నదని నేను [గహించాను. నా స్థితి విశ్వవివంచి 
నుండి విడివడ్డ ఒక తం తివంటిదని, మందనుంచి తప్పిపోయిన లేకిపిల వంటిదఏ నాకు 

మయింది. ఈశ్వరుని అను[గహంలేనిదే ఒకకణంకూడా నేను నా విద్యు కధర్మాన్ని నిరర్గ 

రి ంచలేనన్న సంగతి నాకప్పుడః స్పష్టమయింది. జీవాత్మ పరమాత్మకంటె భిన్న మెనదని, 

స్వతర్యత మైనదని అంగీకరిస్తేనేకాని ఈశ్వరుని ఆ స్తిత్వాన్ని విశ్వసించడం సాధ్యం రాదని 

కొందరంటారు. కాని అది ఆహమికతో కూడిన శుష __వాదమసి నాకనిపిస్తుంది. నేనే పని 

చేసినా ఈశ్వరుని (సేరణవల్లనేనని, ఈశ్వరుని చేతులలో నేనొక ఉపకరిణాష్న మాతమే 

నని చి త్తపద్ధితో విశ్యసించిననాడు, పాపకర్మల నాచదించా.నే సంకల్పం ఆతని హృదయం 

నుంచి పూరిగా తొలగిపోయి ధార్మికజీవనం సుమహ దిమళంవలె అలముకౌంటుంది. ఈ విధంగా 

నన్నునేను సమాధానపరచుకొన్నా, మరొక సమస్య తల ఎ త్తింది - “ఈశ్వరుడెందుకు 

నీపె అనుుగహించి నిన్ను బుజుపథంవై పు మరలా” లశ. 

సద్భావనవల్ల బలపడిన నా మనస్సుకు నమాధానంకూడా వెంటనే స్పురించింది* 

“ ఎందుకను[గహించాలంటావా? ఈశ్వరుడు _కేమమయుడు గనుక. ... (ప్రభూ! నేను 

పీ వాడను.” ఈ మాటనా హృవయాంతరాళంనుల చి ఆప మత్నుంగా వెలువడింది, 

నా మ్నితుడీమాట విని, “మీ శంకరా చార్యులవారి ఆ ద్వెత వేదాంత మిదేనా?ో 

అని ప్రశ్నించాడు, ఆ _పశ్నలోని హేళనను నేను _గహించాను. 

“మా శంకరాచార్యులవారు “" వభూః తరంగాలు సముదానికి చెందుతవి, కొని 

సముదం తఠంగాలకు చెందదు. ఆ విధంగానే నేను నీలోని ఆంళాన్ని. కాని నీవు నాలోని 
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ఆంకానివికావు అని అన్నారు” అని గంభీరంగా అతనికి సమాధానమిచ్చాను. అప్పుడు 

(బ్రహ్మం సగుణమా, నిర్ద్ణణమా అనేచర్చ ఉదయించింది కాని వ్యవధి లేనందున మరొక 

మాఠ దానిని గూర్చి చర్చించవచ్చు ననుకొన్నాను. 

అప్పటికి చం[దుడు నభోంతరాళానికి చేరుకొన్నాడు. విశ్వమంతా శరజ్హోత్సా 

సుధా ధవశిమతో తడిసింది. కాని నా హృదయంలోని వెన్నెల పగటివేళ చందునిఎలె 

వెలతెలపోయింది. 

రమణలాల్ దేశాయ్-| “ భదో 9 అగి” అనో నవల శుండీ | 

రుద9దత్తుని మృతి 

క్రమంగా జనంలో ఉదిక్షత తగ్గడం |పారంభ మయింది. రు[దదత్తుని నిర్భీకత, 

ఆయన వాదంలోని సామంజస్యం వారిలో కొంతవరకు మార్పుతేచ్చాయి. అక్కడ ఆయన 

పేరు అందరికీ సుపరిచితమయినదే. గుంపును చెదర గొట్టటానికి ఆయనచేస్తున్న (పయత్నం 

సఫల మవుతుందనిపించింది. 

అప్పుడు గుంపు వెనుకనుంచి ఒక గొంతు వినివించింది. “పండితమహాశయా।; 
ఈ విషయంలో మీరు జోక్యం చేనుకోకండి. ఒక్క యూరోపియన్ జాతీయుడు లక్షమంది 

జనులంత టీ [పమాదకారి. అతడిని చంపిలీఠాలి.” 

“ఎవరిదా కంఠం? శంకరునిదా? ఇక్కడికి నీవెట్టా వచ్చావు?" 

“ఎక్కడినుంచో వచ్చాను. కాని మీరు య్లారోవియనులను కాపాడడం మాను 

కొండి” 

“నేను నిన్సవోయులను, నిరాయుధులను , స్రీలను, శిశువులను సదా పరిరక్షిసాను" 

“పండిత మహాశయా: నేను మీపాదాలనంటి వేడుకొంటున్నాను. ఈ విషసర్పా 

లను వారి కర్మానికి వారిని వదిలివేయండి” 

“నే నందుకిష్పపడక పోతే?” 

“ఇష్టపడకపోతే పరిస్థితి విషమిస్తుంది” 

”నీ వేమిచేసినా సరే, నేను లక్ష్య పెట్టను” 

“బాబూ! ఇంకొకసారి ఆర్థిస్తున్నాను. ఈ ఆటను పాడుచేయకండి.” 

“మీ ఆట ఇప్పటికే పాడయింది.”' 

“సదా విషప్టవాన్ని ఆమోదించిన మీరేనా ఈ మాట అంటున్నది” 

“సమయాసమయాలను పాటించే నంయమంలేని విప్రవాలను నేనామోదించను. 

ద్వేషవిషపూరిత మనస్కు_ల స్యార్థంకోసం సాగే విప్టవాలను నే నామోదించను. సుశిక్షిత సైని 
కులతో ఆకతాయిమూక చేరిన విస్టవాలను నే నామోదించను, ఉన్నతలక్ష్యమేదీ లేక కేవలం 
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. 5 అర స్వార్థపరత్వం వల్లనే _పేరణ పొందిన విపవం గడ్డిమంటవంటిది. అది గడ్డిని త గులబెటి 
నంటతానే చల్హారిపోతుంది. ” క 

“ఇంకా చూస్తారెందుకు? పదండి ముందుకు. ఈ ముసలివానికి మతిచెడిపోయిందు" 

అంటూ శంకరుడు ముందడుగు వేళాడు .ఆతని లో ఆంత కుముందెన్నడూ లేసి చై శన్యం కోనివీం 

చింది రుదద త్తునికి. కొందరు ముందుకు సాగుతున్నట్లు నటించారు.“చంపండి!" “చంపండి” 

అన్న కేకలు వినిపించాయి. (త్యంబకుడు వరండాను=చి ఒక వెదురుగడను లాగి . కిందకు 

దూకబోయాడు. 

“త్యంబకా: శాంతించు” అన్నాడు రుదద తుడు. 

“నా వెంటరండి, ఈ పండితుని నిర్బంధిణచి ౨ యూారోపియనులను పట్టుకొండి” 

అంటూ శంకరుడు రెండడుగులు ముందుకువేకాడు. రు _దదత్తుని కళ్ళు మెసుుపుకీ గలఅవలె 

మెరిశాయి. ఇన్ని సంవత్సరాల పొరల అడుగున దాగిన శార్యం ఒక తణంపాటు తిరిగి 

విజృంభించింది. తెల్హని దీర కేశాలను సింహపు జూలువలె విదిలించాడు. నిరాయధడైన 

వృద్ద పరశురాముని స్పురింపజేన్తూ ఆయన శరీరమంతా _పాణశ కితో గిండిలో యింది. హిమ 

గిరి శిఖరంవలె ఇతరు లందరికం టె సమున్నతమైన ఆ యనదేవాం వీషణంగా కన్పి-చింది, 

"శంకరా! నా కంఠంలో [పాణమున్నంత వరకు వీళ్ళనెవరూ కకం" రిస 

ఆయన గంభీకంగా అన్నాడు. 

“ఐతే నిన్నెవరూ ప్రాణంతో విడిచిపెట్టరు”” 

శంకరుడంటున్న మాటలు పూ రిగా వినిపించలేదు.ఆంతలోనే దెబ్బకొట్లిన చప్పుడు 

ఏఏ అందరూ వణికారు. 

రుడదత్తుడు | పణజవాన్ని ఉచ్చరిస్తూ తనచేతితో గుండెను పట్టుకొని, కల్యాణి,లూసీ 

చేతశులలోనికి వాలిపోయాడు. ధవళగిరి ఉషోకన్య లిద్దరిపె వాలినట్టసపించింది 

ధర్మశాలలో పూర్తిగా నిశ్శబ్దం అవరించిందా. ఎవ్యరూ ఊహించని పమాదం 

సంభవించింది. విపవవాదు లమితభ క్రితో ఆరాధించే వ్యక్తిపై ఎవృరెనా ఆయుతాన్ని 

(పయోగిస్తారని ఆ సంపులో ఎవ్వరూ ఊహించలేదు. వారందరికీ కురుక్వేత సం_గామం 

లో సాజాత్తు కృష్ణపరమాత్ముడే గాయపడినట్టనిపించింది, అందరిలోనూ నిస్పహాయస్థితి 

ఆలముకోక ముందే, ఒకటి, రెండు క్షణాలలోనే, |తకాంబకుని చేతిలోని వెదురుగడ గిరగిర 

తిరగడం మొదలు పెట్టింది, అతడు (కిందికిదూకి అక్ళు.డ గుమికూడిన తిరగువాటు వారలను 

నిర్దాక్షిణ్యంగా మోదడం మొదలుపెట్టాడు. చాలామంది పారిపోయారు. అయన కి ర 

సంయలనుంచి తప్పించుకొని బయటపడ్డారు. శంకరుడు తుపాకిని పెక ధరం 

_త్యంబకుడు. అతడు తుపాకిని 'పేల్పకముందే [(త్యలణకుడతని చేతిమీద డడ ట్ల య 

తుపాకి [కింద పడిపోయింది. శంకరుడు వెనుదిరిగి పొ రి పోయాడు, కాని అంత రం 

డతనిని పట్టుకొని, జుట్టుపట్టిలాగి, ఉకు్కుువంటి తన విడికిలిో స్పృహత పృేటట్టు కొట్టా . 

శంకరుడు నేలమీద పడిపోయాడు, 
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(త్యంబక్షుని కోపాని కవధుల లేవు, క్రింద పడిన శంకరుని వంక చూస్తూ, కరగ్రీ 

నీచుడా! హంతకుడా!” అని అన్నాడు. 

అని అతనిని తన్న బోతూ ఉండగా తనకు సుపరిచితమైన, అనుద్విగ్న మైన రుద 

దత్తుని గంభీర వాణి వినిపించింది. 

“ త్యంబకా!” 

త్యంబకుడు వెనుదిరిగి చూళాడు. లూసీ ఆసరాతో రుదదత్తుడు కూర్చొ 

న్నాడు. కళ్యాణి, జాన్స్న్, అతని భార్య రృుదదత్తుని గుండె నుంచి కారుతున్న నెత్తురును 

బట్టతో తుడుస్తున్నారు. 

[త్యంబఐకు డాగాడు. “నాయనా! ఇటురా! నామరణాన్ని ర క్రపాతంతో కళంక్రితం 

చేయకు” ఆన్నాడు రుదదత్తుడు, 

తనగురువు మీద చేయి చేసుకొన్నారన్న కోపంతో విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పో 

యిన |త్యంజకునికి అప్పుడర్థ మయింది-రుదదత్తునికి తగిలినడి చావుదెబ్బ అని. తన గురువు 

మరణమా! (త్యంఐకుడు క్షణంలో సత్తువ కోల్పోయాడు, అతనికి కళ్ళు తిరగడం మొదలు 

పెట్టింది. తూలుతూవచ్చి గురువు వాదాల దగ్గర స్పృహ తెలిసీ, తెలియని స్థితిలో కూర్చొ 

న్నాడు. 

“నేను వెళ్ళి [పథమ చికిత్సా పేటికను తీసుకొని వస్తా” నంటూ జాన్సన్ లేచి 
నిలబడ్డాడు. అతని భార్య ఆతని ననుసరించింది. 

“ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళకండి. (పజలుదేకంతో ఉన్నా” రన్నాడు రుదదత్తుడు. 

“మాకోసం మీరు గాయపడి నప్పుడు మెము చూస్తూ కుర్చోగలమా? లూసీ మీకు 

పరిచర్యచేస్తూ ఉంటుంది. ఇంతలో మేము వెళ్ళి ప్రథమ చీకిత్సకు కావలసిన ఉపకరణాలను 

తీసుకొనివప్తాము” అసి వారాధర్మకాలనంచి బయటకు వెళ్ళారు, 

“వారు వెళ్ళి పయోజనంలే'” దన్నాడు రుదదత్తుడు. 

“ఎందుకట్టా అంటున్నారు 7” 

“నాకి గాయం అయు వుపట్టులో తగిలింది, ఇ: నేనెక్కు.వ సేపు జీవించను చో 

“ఏమిటి?” అని కల్యాణి నిర్గాంత పోయింది. తనతాతగారికి పరిచర్య చేస్తున్న 

కల్యాణీ అతడు త్వరలో మరణిస్తాడని ఊహించ లేకపోయింది. భయంతో ఆమె వణికింది 

“అంత ఆందోళన పడకు. ఈ శరీరమెంతో పని చేసి అలిసిపోయింది, ఇక 

విళాంతి తీసుకొంటుంది" అన్నాడు రుదదత్తుడు. కొని ఆయన ధ్యానం దగ్గరనే వినిపించిన 

నిట్టూర్పు మీదికి మరలింది. త్యంబకుడు ధారగా కన్నీరు కార్చుతున్నాడు. కన్నీటి 

నాపుకోవడానికి పయత్నించగా నిట్టూర్పు వెలువడింది. 

“ త్యంబకా ' ధీరులు కంట తడి పెట్టరు” అన్నా డు రుదదత్తుడు. 

“నేను దీరుడును కాను, మీనిడ్డను” అన్నాడు [త్యంబకుడు రుద్ధకంఠ తో. 

“నాయనా! నాసుదీర్భ జీవితంలో ఎందరో శిష్యులు నన్ను గర్భా భక్తులతో ఆధా 

ఖీ 
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ధించారు. కాని సీవందరిలోనూ అద్వితీయుగవు. నేను నీకేదై నా లోటు చేస్తే నన్ను మన్నించు. 

సీవు నీవ క్రి త్యాన్నే నా కోసం త్యాగంచేశావు, నీవు కూడా ఆశ్రమం విడిచి వెళ్ళితే గౌత 

ముని వలె సైనిపడ వయ్యే వాడవు. కాని నాగాష్టిలో నీవే గొప్పసైనికుడవు. గురు 

దక్షణగా నాకొక కానక నీయగలవా?” 

[త్యంబకుడు మాటలాడలేక పోయాడు, గురువు పాదాలను చేతులతో పట్టు 

కొన్నాడు. 

“నాయనా! ఎన్నడూ ఆయుధాన్ని చేతపట్టనని వాగ్గానం చేయి” 

కన్యాకుమారీ దర్శనం 

భారత దేశపు ఎల్లలు కాక్మీరునుంచి కన్యాకుమారివరకు, కరాచీ నుంచి అస్సాం 

వరకు వ్యాపించి ఉన్నవి. ఈ దేశపు హద్దులు నాలుగు ఈ [పాంతాల వరకు వ్యా _ఫమె 

ఉన్నవి. ఉత్తరాన హిందూకుష్ పర్వత శ్రేణి ఈ దేశానికి మకుటాయమానమై దీనికి 
రక్షణ నిస్తున్నది. దక్షిణాన ఆరేబి యా సము దానికీ, బంగా కాఖాతానికీ చెందిన నిర్మల జలాలు 

భారత మాత చరణాలను కౌళనం చేస్తున్నవి. కన్యాకుమారి అనగా మహాయోగియైన 

పఠమశివుని భర్తగా పొందగోరి కఠోరతపమాచరించిన పార్వతీదేవియే. ఇది భారత 
దేశపు కడపటి కొస కావడంవల్ల మూడువై'పుల నీటితో పరివేష్టితమై ఉన్నది. రెండు మహా 

సముదాలకు సంగమస్థానం కావడం వల ఇక్కడ నీటిలో రెండు వేర్వేరు రంగులు మనకు 

కనిపిస్తాయి. మనం దక్షిణాభి ముఖులమై చూస్తే మనకు కొంచం ఎడమవైపున సూర్యుని 
ఉదయా స మయాలు రెండూ ఒకే దిక్కున జరగడం కనిపిస్తుంది. ఆ దృశ్యాన్ని చూడ 

డానికి మాకు వ్యవథి లేకపోయింది. కాని పొద్దుట సూర్యుడు నక్ష[తాలను కాంతి హీనం 

కావించి బంగాళాఖాతంలో స్నానమాడి ఉదయించడమూ, సాయంవేళ పవళించడానికి స్యర్ణా 

కొళం నుంచి దక్షిణాంబుధిలోనికి దిగి మాయం కావడమూ నేనూహిచంగలను. రాజుగారి 

అతిథి గృహపు కాపలాదారు మేమా సుందర దృక్యాన్ని తిలకించి తీరాలని మాకు నచ్చ 

జెప్పడానికి ఎంతో వ్యగళతో పయతల్నించాడు. కాని కారుమీద వచ్చి తిరిగి పోవడానికి 
తొలదర పడుతున్నమేము ఆవిధంగా సౌ దర్యాలోకనం వల్లి లభించే ఆనందానుభూతి కోసం 

ఎక్కడ ఆగగలం! భారతధ్యాతి చరణ స్పర్శవల్ణ పవి తమైన ఆ సముద్రజలాలలో పాద 
[పఇాళనం చేసి పునీతుడను కావడంతోనే నేను సంతృప్తి చెందాను. 

(పణాళికా రచనలో మన బుషుల కెంతటి అద్భుతమైన (వజ్ఞ ఉండేది! పురాణ 

కావ్య (సష్టల కెంతటి విశిష్టమైన అభిరుచి ఉండేది! మన దేశానికి ఎల్ల ఆయిన ఈ తావున 

మనబుషులు కన్యాకుమారీదేవికి ఆలయం నిర్మించారు. పురాణ కవులు దానిని గాథలతో 
అలంకరించారు. (పకృతి సౌందర్భదర్శనాభిలాష నాకక్కడ పూర్తిగా తీరింది. అట్టి 

అనుభూతికి ఆక్కడ అమితమైన అవకాశమున్నది, చూడ ముచ్చటగా ఉన్న ఆ స్నానాల 

రేవులో నేను-పాద్యపవాళనం చేస్తున్న ప్పుడు ఆలౌకికమైన ఆధ్యాత్మికానుభూత్తిని సొంద్ర 
గలిగాన్చు. 
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“వివేకానందుడు ఆగుట్టమీదికి వెళ్ళి ధ్యానంచే సేవా”డని నా సహచరులు చెప్పారు. 

ఆమాట నిజమో, కాదో, నాకుతెలియదుళాసి ఆఏ సాధ్యమే. మంచి ఈతగాడు ఆ గుట్టవరకు 
ఈదు కొంటూ పోగలడు, దీవిగా మారిన ఆగుట్టమీద నిశ్చయంగా అవిరళశాంతి లభి 

స్తుంది, వీణానిక్యణాన్ని పోలిన సాగర తరంగాల మంద మధుర స్వరాలు ధ్యానానికి సహక 
రిస్తాయి. కాగా నా ఆధ్యాత్మి కౌత్సుక్యం మరింత ఎక్కువ అయింది. మెట్రకు దగ్గరగా 

వలయా కృతిలో ఒక సమతలాన్ని నిర్మించారు. దానిమీద దాదాపు నూరుమంది సుఖంగా 

కూర్చొనడానికి వీలవుతుంది. గీతా శ్లోకాలను బిగ్గరగా ఉచ్చరించాలనే (ప్రగాఢ వాంఛ 

నాలో పొడసూపింది. కాని నేనా ధార్మిక కాంక్ష నణచుకొని, హృదయాన్ని గీతా (పవర్తక 
మూర్తితో నింపుకొని మనళ్ళాంతిని పొందాను. 

ఈ విధంగా పునీతులమై మేము ఆలయానికి వెళ్ళాము. నేను అస్పృశ్యతా 
నివారణను [పబోధిస్తాను గనుకను, నా వృత్తి పాకీవని అని చెప్పుకొన్నాను గనుకను నన్నా 
ఆలయంలోనికి రానిసారో, లేదో అని కొంత సందేహం కలిగింది. నే నడుగు పెట్టడానికి వీల 

లేదని తాను భావించే ఏచోటుకైనా నన్ను తీసుకొని వెళ్ళ నక్కరలేదని ఆబయాధికారితో 
చెప్పాను. అట్టి నిషేధాన్ని పాటించడానికి సిద్దంగా ఉన్నానని చెప్పాను. “అమ్మవారి 

దర్శనం ఎటూ సాయంకాలం ర్.లీ0 గంటలకు తరువాతనే అవుతుంది= ఇప్పుడు నాలుగు 
గంటలే ఆయిండి. ఈ లోపల మిమ్మలను గుడి చుట్టూ తీప్పుతాను, మీరు అమ్మవారికి 

మరీ దగ్గరగా వెళ్ళతానికి వీలులేదు. ఐతే ఈ నిషేధం విదేశాలకు వెళ్ళివచ్చిన వారందరికీ 
వర్తిస్తుం” చనీ ఆతడు చెప్పాడు. “మీ నియమాన్ని నేను మనః పూర్వకంగా పాటిసా” 
నని నే నన్నాను, అప్పుడతడు నన్ను ఆలయాంతర్భాగంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళాడు, 

_ విగ్రహారాధన పరాయణుడై న హిందూ మతస్సుడు అజ్ఞాని యని నేను జాలిపడ 
లేను. అతని జ్ఞానాతిశయం నాకు చక్కగా అవగతమయింది. వి గహారాధనలోని 
అంతరార్థాన్ని స్పష్టంగా వ్యక్తం చేస్తూ అతడు ఈళ్వరునికి నానాత్వమును ఆరోవీంచలేదు. 

ఒకే దె దై వాన్ని మానవుడు అసంఖ్యాక రూపాలలో ఆరాధించవచ్చునని, ఆరాధిసాడని ఆతడు 

గుర్తించి ప్రపంచమంతటికీ వెల్టడించాడు. మవమ్మదీయడూ, శై9 సవుడూ వి[గహారాధన 
చేయక పోవచ్చు కాని తన భావనను ఆరాధించేవాడు కూడా విగహారాధక డే. మసీదూ చర్చీ 
కూడా విగహారాధనకు చెందిన విభిన్న రూపాలే, అక్కడికి వెళ్ళడం వలనే వ్యక్తి పవి|తు 

డవుతాడనే భావం కూడా ఒక విధమెన విగ్రహారాధనయే. దానిలో తప్పేమీ లేదు. ఖురాన్ 
ద్వారానో, బైబిల్ ద్వారానో మా[తమే ఈశ్వర పాప్తి సాధ్యమవుతుందనే ఊహకూడ 

విగహారాధనయే, కాని దాని వలన చెరుపు లేదు. హందూమతస్థుడు మరొక అకగు 
ముందుకు వెళ్ళి, “ద దై వాన్ని ఎవరి కిష్ట మయిన రూపంలో వారి నారాధించ సీయండి. వెండి 

తోను, బంగారంతోనో ఒక మూర్తిని నిర్మించి, దానిలోని ఈశ్వరాంశ ను ఆవాహనం జేసి 

ఆమూర్తిపె ధ్యానమగ్నుడై మనస్సును పునీతం చేసుకొనే వ్యక్తి కూడా మోక్షానికి అర్హుడే” 
ఆని అంటాడు. ఆలయంలో తిరుగుళున్నప్పుడు నా కీ సత్య గోచరింఛిది, 
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ఐతే ఆనందంతోపాటు కొంత బాధ కూడా కలుగకపోలేదు. నేను సముదయానం 

చేసి విదేశాలకు వెళ్ళాను గనుక నన్ను అమ్మవారి మూర్తిని సమీపించనీమయలేదు ఆస్పృశ్యు 

లను వారి కులం కారణంగా -గుడిలోనికి రాసీయరు. ఈ నిషేధాన్ని సహించడమెట్లా ? గతకా 

లంలో కూడా ఇట్టి ఆచారమే ఉండేదా? “లేదు! లేదు!” ఆని నా అంతరాత్మ అన్నది. ఒక 

వేళ ఆది |పాచీనకాలంనుంచి వస్తున్న ఆచారమే అయినా ఆది దోషమే. చిరకాలంగా కొనసాగ 

డంవల్ప దోషం గుణంగా మారదు. కాగా తమ మతాని కొక కళంకంగా పరిణమించిన ఈ 

దురాచారాన్ని నిర్మూలించడానికి హిందువు లందరు ఎంతటి త్యాగమైనా చేయాల నాకు 

గట్టిగా తోచింది, 

కాకా కాలేల్కర్ 

భువనగిరి 

(“జీవజ్ఞో ఆనంద్” అనే పుస్తకం నుంచి) 

మేము నిజాం రాష్ట్రంలో ఖాజీ పేట్ నుంచి హెదరావాద్ వెపు రైలులో [ప్రయాణం 

చేస్తున్నాము. దారిలో ఎడమవైపున ఒక పెద్ద గుట్ట నా కంట బడింది. భారతదేశంలో ఇటు 

వంటి గుట్టలకూ, మిట్టలకూ కొదువ లేదు, కాని ఈ గుట్ట ప్రత్యేకించి నా దృష్టి నాకర్షించింది 

వలయాకారపు ఏకశిలతో ఈ గుట్ట ఏర్పడింది. మీద ఏదైనా గుడి ఉండవచ్చును. 

ఏదైనా రాయి కనిపిస్తే దానిని ముక్కలుచేసి తీసికొని పోవడం మానవస్యభావం 

కాని ఈ గుట్ట ఎంతో గుం|డంగానూ, నునుపుగానూ ఉన్నది. అందుకే పకపక నవ్యుతూ 

చూడముచ్చటగా ఉన్న పసిబిడ్డ నెవ్వరూ గిల్హడాని కిష్టపడనట్టే, ఈ గుట్టను కూడా సుత్తితో 

పగులగొట్టడాని కెవరికీ మనసొప్పి ఉండదు. కనుకనే అది నేటికి తన సహజ స్వరూపంతో 

నిలిచి ఉన్నది, నేనా గుట్టను దీతతో చూస్తూ ఉండగా మా రైలు “భార్ గిర్” స్టేషన్ చేరింది: 

నేనా స్టేషన్ చేరును కొంత |పయత్నంమీద తెలుగులో చదువగలిగినందుకు సంతోషించాను, 

ఎందుకంటే తెఎగులో దాని పేరు “భువనగిరి” అని ఉన్నది, అంతటి అందమైన పేరును 

మనుష్యులు “భార్లిర్ ” ఆనే వికృతరూపంతో ఎందుకు పాడుచేకారో తెలియదు. ఏమైనా వారా 

గుట్టను పాడు చేయనందుకు సంతోషించడం మంచిది. 

రైలు భువనగిరి పేషన్ చేరగానే నే నానాడు పార్గనానంతరం గితాపఠనం చేయ 

లేవని హఠాత్తుగా జ్ఞపికి వచ్చింది. నా కత్యంత (పియమైన ఏకాద కాధ్యాయాన్ని పఠించగళ 

ననే ఆశమూలాన ఎంతో ఉత్సాహంతో నేనా (గ్రంథాన్ని చేతబట్టాను, నే నా ఆధ్యాయం చదవ 

డం మొదలు పెట్టగానే రైలు కదిలింది, సామాన్యంగా నేను గీతాపఠనం [ప్రారంభించిన 

తరువాత దానికేవిధమైన ఆంతరాయం కలుగడానికీ ఇష్టపడను, ఎట్టి పలోభం తల ఎత్తినా 

గీలాపఠనం పూర్తి అయ్యేవరకు నా డృష్టిని మరల్పడానికొప్పుకొను. కొని ఈనాడు మొదటి 

నుంచీ భువనగిరి నా మనస్సును ఆకట్టుకొన్నది. రైలు ఆ సైషన్ చేరకముందు గుట్టను ఒక 

వైపునుంచి సావకాశంగా చూశాను: రై లు కడిలాక రెండవవైపు కూడా గుట్ట అదే విధంగా 

ఉన్నదో, లేదో, కొండమీదికి కాలివాటను వభంగా ఉంచారో, లేదో తెలుసుకోవాలని నాలో 

కుతూహలం కలిగింది, నా చూపు అటువైపు తిరగడానికి డిబిలాటపడుతున్నడి, కాని నా 
నూ 
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మనస్సులో ఒక భాగం ఇట్టి వ్యర్థ కుతూహలాన్ని అణచుకొని గీతా పఠనలలో లగ్నం కావాలని 

(పబోధిస్తున్నది. మనస్సులోని మరియొక భాగం “గీతాపఠనం నీ నిత్యదినచర్యయే, కాని ఈ 
గుట్టను మాతం సీవు (పతిదినం దర్శించ లేవు. గుట్టలో కొంతభాగం సీ విప్పటి కే చూకావు 

గనుక మిగిలిన భాగాన్నికూడా గమనించి తీరవలసినదే, గత్యంతరం లేదు. రెండు నిమిషాల 
పాటు గుట్టను చూసినంత మాతాన మించిపోయేదేమి లే”దని వాదిస్తున్నతి. “నిర్మిమ్నంగా 

జరుగవలసిన నీ పూజ్మాకమాన్ని నీ చెట్లా విడువగలవు? గీతాపఠనం [పారంభించకపోతే అది 
వేవమాట. ఎటూ ఆలస్యంగానే [పారలభించావు. ఐనప్పుడు మరొక ఐదు నిమిషాలాగి 

[ప్రారంభిస్తే ఏ చిక్కూ. లేకపోయేది. కాని గీతను చదువడం [పారంభించిన తదువాత దాని 
కేవిధమైన అంశరాయమూ కలుగడానికి వీలులేదు” ఆని మనస్సులోని మొదటి భాగం 

హెచ్చరించింది. ఒప్పించెటట్టు వాదించడా ని క లవాటుపడ్డ రెండవ భాగం ఆన్నది గదా “నీ 

కళ్ళూ, మనస్సూ తదేక దీక్షతో ఆ గుట్టను గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు, మధ్యలో గీతాపఠనంతో 
ఆ పరిశీలన కంతరాయ మెందుకు కలిగించావు? ఏ కర్మనై నా నిరాటంకంగా సాగింబజాలనే నీ 

సంకల్పమైతే, గిరిని పరిశీలించే కర్మకు అంతరాయం కలిగించిన గీతాపఠనాన్ని నిలిపివేసి, 
తిరి? _పకృతిని పరిశీలించడంమీద నీ దృష్టిని కేంద్రీకరించు” అని వాదించింది. 

మనస్సులో ఈ సంఘర్షణ సాగుతూ ఉండగా కళ్ళు గుట్టవంక తిరిగాయి కాని 

సుశిక్షిత మైన మనస్సు వానితో సహకరించడానికి సిద్ధపడలేదు, కళ్ళకు కట్టిన కళ్ళాలను 
వెనుకకు లాగి వానిని భగవద్గీత మీదికి మరల్చింది. 

అప్పుడొక అపూర్వఘటన జరిగింది. నేనప్పుడు ఏకాదళాధ్యాయంలో ఐదవ శ్లోకం 
లోని “పళ్యమే పాగ్గరూపాణి శతశోథ సహ్మాసళః” అన్న పంక్తిని చదువుతున్నాను. 

“అర్జునా ! నా శత, సహ నరూపాలను తిలకించు” అనే ఆ పం కిని చదువగానే హఠాత్తుగా 
నా మనస్సులో చెలరేగిన సంఘర్షణ ఆగిపోయింది. మనస్సులోని ఉభయ భాగాలు సమరన 

భావంతో కలిసిపోయాయి. విశ్వరూ ఫంలో భువనగిరి కూడా ఒక రూపమె ఆని నాకు స్పురిం 

చింది. భువనగిరిని చూడడంవల్ల గీతాపఠనాని కపచారమేమీ లేదని, పఠనం సిద్దాంత మైతే, 
గుట్టవంక చూడడం ఆచరణయని గుర్తించాను, శనీ కిష్టమైనంత సేపు నీవా గుట్టవంక 

చూడు” ఆని హృదయం మనస్సుతో ఆన్నది. “పళ్యమే పార్థరూపాణి శతకోథ సవా సశ.” 
ఇంతకుముందు కళ్ళు సౌందర్య పివానతో ఆ గుట్టవంక చూస్తున్నవి. కాని గీతా 

వాక్యం దానికి ఆధ్యాత్మిక దివ్యదీపిని సంహుటించింది. “నేను నీకు దివ్యచక్షువులను (పసాది 
సున్నాను. వీనితో నీవు నా విశ్యసంబరిధ మైన ఐళ్వర్యాన్న చూడు” అని స్వయంగా భగవం 
తుడే అన్న ట్టయిండి, (పకృతి సౌందర్యాన్ని కేవలం కళాత్మకదృష్టీతో చూడడమే గాక భక్తి 
శోద్దలతో దానిలో ఈశ్వరుని తేజోమయ మూ రిని కూడా సందర్శించ గలగడం ఎంతటి 
సుకృతం, భువనగిరి ఆకృతిలో మార్చు కలిగింది, ఇప్పుడది కేవలం శిల కాదు. అది ఈశ్వరుని 
విగాడూపంగా మార్పు చెందింది. దాని బాహ్మాకృతి పరిమితమైనా, వాస్తవాని కది పరిమితి 
లేని జీవనమూలం. “నమః పురసాదథ పృష్టత స్తే నమోస్తుతే సర్వత ఏవసర్వ.” “నీ ముందు 
వెనుకలకు నేను నమస్కరిస్తున్నా” నంటూ నేను గిరికి నమస్కరించి తిరిగి గీతాపఠనాని 
కుషక్రమించాను. భువనగిరిని చూడడ-పట్ట నా వైఖరిని ఆ గీతావాక్యం మార్చినర్తే, ఆక్టోకానికి 
నా కొక కొత్త ఆర్థం తట్టింది, “మి తమా! భువనగిరి! గుత్తూ! నేను గీత ఏకాదశాధ్యాయాన్ని 
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చదివినప్పుడెల్హ నిన్ను స్మరిస్తాను. నా గీతాథ్యయనాని కడ్డు వచ్చావని కాదు, విశ్వ్యరూపానికి 

నీవు సంకేతానివని నిన్ను స్మరిస్తాను, నీవు నా వృదయంలో (_పవేశించినట్టు, నన్ను నీ హృద 

యంలో పవేశించనీ 1" 

తీగోరీలాల్ బు[వావాలా 

గాంధీ - మార్, 

i 

లత్యం 

గాంధీజీని “హింసను విడనాడిన కమ్యూనిస్టు" అని తరచుగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు. 
గాంధీజీయే తన్ను తా సీ విధంగా వర్ణించుకొన్నట్లు కూడా ఆయన రచనలలో నుంచి ఎత్తి 

చూపవచ్చును, తన సిద్ధాంతాల నామోదిస్తూ చేసిన ఏ వర్ణనయైనా తన ఉద్యమానికి సహా 

యకారి అని గాందీజీ భావిసే, ఆయన దానిని కాదని (తోసివే సేవాడు కాడు, కాని సిద్ధాం 

తాలను శ్రద్ధగా పరిశీలించినపుడు అట్టి వర్ణనలు పూర్తిగా సవ్యమైనవని భావించడానికి వీల్రు 

కాదు. వాటిని విషయ వివరణ కనుకూలించే నిర్వచనాలుగా ఉపయోగించ కూడదు. అటు 

వంటి నిర్యచనాల వల్ల రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య ఉన్న భేదం ఎంత గాథ మైనదో తెలియ 

రాకుండా కప్పుపడి పోతుంది, కమ్యూనిజం “హింస లేని” గాందీ తత్త్వమే అని అంటే, 

ఆ హింస అనేది కమ్యూనిజంలో చేరిన స్వల్చ్పకాలుష్యమని, దానిని తొలగిస్తే కమ్యానిజానికీ, 
గాంధీ తత్తానికీ భేదమేమీ ఉండదనే అభిిపాయం కలుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ రెండు సిద్ధాం 

తాలను ఆ విధంగా పోల్చడం సాధ్యమైనా, “హింస లేకపోవడం” అన్న భేదం చాలా 

- ముఖ్యమైనది. “హింస లేక పోవడం” అన్న మాట తాత్పర్యం ఎంత ముఖ్యమైనదంచే, 

గాందీ త త్తం “హింసలేని” కమ్యూనిజం అని వర్ణించడం ఎరుపు రంగును పసుపు, నీలం 

రంగులు లేని ఆకుపచ్చ రంగని వర్ణించినట్లు, |కిమిని విషం లేని సర్పమని వర్ణించినట్టు 

(భాంతి జనక మే అవుతుంది. 

ఇటువంటి నిర్వచనాలు చేయాలనే వ్యామోహానికి కారణం మార్క్సిజం, లేక 

సామ్యవాదం, (పజల దృష్టిని విశేషంగా ఆక ర్షించడ మే. వర్తమాన సమాజంలోని లోపాలకు . 

సామ్యవాద మే సరియైన పరిప్కారమార్గమని వారు నమ్ముతున్నారు. కాని అది బోధించే 

ఆచరణ విధానం కఠోరమైనది. హింసాత్మక మెనది. కనుక గాంధిళత్తాన్ని మారి 

జంతో పోల్చి వరి స్తే అది పజలకు మనస్సు కెక్కుతుందని .కొందరు భావిస్తున్నట్లున్నది. 

పెగా సామ్యవాదం చివరకు అభిలషణీయమే అయినా, దానిని హఠాత్తుగా (ప్రవేశ పెట్ట 

కూడదనే ఉద్దేశంకూడా ఇటువంటి నిర్యచనాల సృష్టికి కొంతవరకు [(పేరకం కావచ్చును, 

సులభ మెన అంచెలలో సామ్యవాదాన్ని |పవేళ పెట్టడానికి గాంధీత త్రం ఆనుకూలమైనదని 

వారు ఖావిసూ ఉండవచ్చును. 

ఇది సరియైన వైఖరి కాదని నా అభిపాయం. ఈ వైఖరి మౌలిక సమస్యలను 

సూటిగా ఎదుర్కొనదు. పైగా మానవసమాజంలోని ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ వ్యవస్థలో 

మార్చులన్ని టికీ హేశువై న నై తిక, ధార్మిక సిద్ధాంతాల విషయంలో (పజల దృక్పథంలో 
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ముఖ్య మెన మార్పు రావాలనే ఆంకాన్ని కూడా ఆది వారి దృష్టికి తేలేదు. ఈ విధంగా వివ 

కంది చూసినప్పుడు ఎరుపు రంగుకు ఆకుపచ్చరంగు ఉన్నంత వ్యత్యాసం గాంధీతత్యానికి 

మార్చిజానికీ మధ్య ఉన్నదని స్పష్ట మవుతుంది. ఐనా దృష్టిదోషం ఉన్నవారికి రంగుల 

మధ్య భేదం కనిపించదనుకోండి. 

అహింసను [పాతివదికగా చేసుకోవడం ఒక్కటే గాంధీతత్వానికీ, మారి జా 

నికీ మధ్య ఉన్న భేదమైతే, గాంధేయులకూ, కాంగెస్ పక్షానికీ సామ్యవాద వ్యవస్థను నెల 
కొల్పడమే చరమలక్ష్య మైతే, సెనికుల అవసరం లేకుండా, హింసాకాండకు దిగకుండా ఆ 

లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అనువైన సమయం ఇదే. ఎందుకంటే నేడు భారతదేశమంతటా 
గాంధీజీని “జాతి జనకు”డని అభివర్శిస్తూ, బహిరఆగ సభలలో ఆయన సిద్దాంతాలను 
శ్రామించే వ్యక్తుల చేతులలోనే | పభుత్యాధికార మున్నది. క మ్యూనిస్టుల ఎత్తులను ముందుగానే 

గు రించి, అధికారం సంక్రమిస్తే వారు సమాజంలో తెచ్చే మార్పుల్ని టినీ నేడు అధికారంలో 

ఉన్న గాంధీవాదులే (పవేశ పెట్టవచ్చును. కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతానుయాయులు చట్టబద్ధమెన 
చర్యలతో కాక మరొక విధంగా అధికారాన్ని చేవ్కించుకోవడానికి [పయత్నించి నప్పుడే 

హింసాత్మకమైన సాయుధ విప్రవం అవసర మయ్యేది. కాని పభుత్వమే కమ్యూనిజాన్ని 
స్థాపించాలని కృతసిశ్చాయమె ఉంటే, దానికి గాం ధీతాత్వనికి పెద్ద భేద మేదీ లేదని వాదిస్తే 

(ప్రభుత్వమూ, కమ్యూనిస్టులూ కలిసి కృషిచేస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ వ్య క్రిగతమైన ముఠా 
రాజకీయ కారణాల వల్ల కమ్యూనిస్టులు (ప్రభుత్వంతో సహకరించకపోతే, అప్పుడు (ప్రజలు 
వారితో “మాకు మీరూ, మీ కార్యాచరణ పద్ధతులూ అక్కరలేదు. మీరు చెప్పేది మే మిప్ప 
టికే సాధించగలిగా“మని చెప్పగలిగి ఉండాలి, 

కాని ఆ విధంగా జరగడం లేదు. ఎందుకంటే గాంధీతత్వావికీ మార్క్సిజానికి 
మధ్య ఉన్న ఆంతరం గాఢమైనది, బుణ, వృద్ధి సంకేతాలతో వర్ణించడానికి వీలయ్యే 

సామాన్య సమీకరణం కాదది. 

దీనిని కొంత విపులంగా చెప్పడం ఆవసరం, రాబోయే [ప్రకరణం లక్ష్యం ఆదే, 

డి 

ఉన్నది పాణం ఒక్కళకు 

గాంధీజీకి, కార్డ్ మారరు మధ్యగల మౌలికభేదం జీవితం పట్ట, ఈ విశ్ళోం 
పట్ల వారి దృక్పథాలలోనే ఉన్నది. లక్ష్య్యాన్కీ, సాధనానికీ, ఆర్థిక, సాంఘిక,. రాజకీయ, 
ధార్మిక వ్యవస్థకూ సంబంధించిన ఇతర" భేదాలన్నీ ఈ మౌలిక భేదంనుంచి ఉత్పన్న మవ 
తున్న వి. 

జీవికాన్ని గురించీ, విశ్వాన్ని గురించీ గాంధీజీ దృక్పథం మార్క్ దృక్పథానికి ' 
భిన్న మైనది కావడమే కాదు, ఆది పెట్టుబడిదారీ విధానంతోనూ, పారిశ్రామిక విధానంతోనూ 
శ్రీ జా భేదిస్తుంది. ఎందుకంటే. మాక్క్సిజానికీ పెటుజతీదారీ వ్యవస్థకూ మధ్య ఇతర : ట్టి థి చ 
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భేదాలూ, ఘర్షణలూ ఎన్ని ఉన్నా, రెండింటికీ కొన్ని అంశాలపె సాన్నిహిత్యం కూడా 

ఉన్నది. మూలధనం మీద, భూమి మీద వ్యవసాయం మీద, పరిశమల మీద అధికారం 
ఒక్కచోట కేంద్రీకృత మై ఉండడం ముఖ్యమని ఈ ఉభయ సిద్ధాంతాలు భావిస్తాయి. (దవ్య 

రూపక మెన ఆర్థిక వ్యవస్థ అభిలషణీయమని విశ్వసిసాయి, ఇక వాటి మధ్య ఉన్న వివాదం 

కేవలం ఆజమాయిష్షీని పూర్రిగా తమ వశం చేసుకోవాలని, ఫలంలో పెద వాటా తమకే 

సంకమించాలని ఆ రెండు వ్యవస్థలూ పరస్పరం తలపడడంలోనే ఉన్నది, 

ఒక దారి రెండుగా చీలిన దనుకోండి. చీలినచోట ఏర్పడిన కోణం ల్ డిగీల కంచె 
తక్కువయే కావచ్చును, ఐనా కొంత దూరం పోయిన తరువాత వాటి మధ్య అంతరం కొన్ని 
మైళ్ళ మేరకు వ్యాపిస్తువడి. ఈ చీలిక కన్యాకుమారి దగ్గర జరిగిందనుకోండి. అప్పుడు 

చీలిన దారులలో ఒకటి మనలను పెషావర్ తీసుకువెడుతుంది. రెండవది నేపాల్ తీసుకు 

వెడుతుంది. ఆ విధంగానే జీవితాన్ని గురించీ దృక్పథంలో గాందిజీకి, మార్, కు, ఇతరు 

లకు మధ్య గల భేదం ఒక ఘట్టంలో ఎక్కువ ఆంతరం ఉన్న డిగా తోచక పోవచ్చును. 

అరడజనుకూ, ఆరుకూ ఉన్నంత హోలిక ఉభయ దృక్పథాలలోనూ ఉన్న ట్రసిపించవచ్చును. 

లక్ష్యాలలో గాందిజీకి, మార్్క్స్స్కు కొంత సామ్యం ఉన్న దనుకోవడానిక్షీ, “గాందీశత్త్వం 

హింసలేని మార్క్సిజం” అనే నినాదం తలయెత్తడానికీ కారణం ఇదే. కాని ఈ పోలికలు, 

ఉభయసిద్ధాంతాలూ ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్యారా సాధించదలదిన కొన్ని లక్యాలలో మ్మాతమే కని 

పిసవి. “లక్ష్యసాధనకు సందింధించిన వివరాలను పరిశీలిస్తే, రెండు సిద్దాంతాల మధ్య ఉన్న 

వ్యత్యాసాలు [కమంగా స్పష్టమవుతాయి. 

సమాజంలో అర్ధాకలితో (బళుకువెళ్ళదీ సే మూగజీవులను, సిరా శ్రితులను, విద్యా 

హీనులను, దీనదళిత జనులను సముద్దరించాలనే గాఢమైన ఆకాంక్ష ఒక్కటే గాంధీజీలోనూ, 

మార్లోనూ సమానంగా కనిపిస్తుంది. మానవసమాజంలో అటువంటి నిర్భాగ్యులే 

అధికసంఖ్యలో ఉంటారు. అందరికీ ఇప్పటికంచె ఎక్కువ సౌఖ్యాన్ని చేకూర్చడానికి 

తగిన దక్షతఉన్న ఈ [ప్రపంచంలో వారీ స్థితి ఎంతో నికృష్ణంగా ఉన్నది. పైగా సాహి 

త్యాన్ని, విజ్ఞానశాస్తా9న్ని, లలితకళలను, పరిశ్రమలను క్రమబద్ధమైన (పభుత్వాలను, 

విశిష్టమెన సంస్థలను, నగరాలను, కట్టడాలను రూపొందించి, |పకృతిరహస్యాలను నిశితంగా 

శోధించి ఒకప్పుడు గంధర్వలోకంలోనే లభ్యమవుతాయని ఊహించిన సుఖభోగాలను తమ 
[ప్రజలకు లభింపజేసిన నాగరక సమాజాలు ఒకదాని వెనుక ఒకటిగా ఉదయించినా వారి 

స్ధితి మాతం బాగుపడనేలేదు. [పకృతి మనకు (పసాదించే సంపదలోనూ, మానవుని 

మేధవల్ల, కృషివల్ల లభించే సంపదలోనూ ఈ దళిత పజలకు కూడా భాగం లభించగల 

వ్యవస్థను నెలకొల్పాలని గాంధీజీ, మార్క్-ఉభయులూ వాంఛిసారు. ఐతే ఈ లక్ష్య 

సాధనకు సత్యాన్నీ, ఆహింసనూ ప్రాతిపదికగా చేసుకొని తీరాలంటాడు గాంధీజీ. కాని 

మార్-లేదా, మార్క్సిస్టులు. ఎందుకంతే, గాంధీవేరు, గాంధేయులు వేరు ఆన్న, 

మార్క్ వేరు, మార్క్స్సిస్తులు వేరు అని కొందరంటారు. ఈ లశ్యూన్ని త్వరగా సాధించ 

డా సికనుకూలించే సాధనం ఎట్టిదెనా ఆది తనకు సమ్మత మేనంటాడు, 

విజ్ఞత కలిగి, ఉత్తమ సభ్యతా సంస్కృతులు కలిగి, ఒకే మహోన్నత లక్ష్య 
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సాధనకు కంకణం కట్టుకొన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు మానవాళి కందరికీ అతిముఖ్యమైన ఈ సమ 

స్యపై విభిన్నవెఖరుల నెందకు |ప్రదర్శించవలసి వచ్చిందనే (పళ్న ఉదయిస్తుంది. 

ఆందుకు నిజంగా ఏది కారణమో మనం నిర్ణయించగలమో, లేదో తెలియదు, కాని వారి 

దృక్పథాలలో భేదం స్పవ్షంగా ఉన్నది గనుక ఆ ఇద్దరిలో ఏ ఒకరి పూర్వపక్షపు యథార్థత 

లోనో, ఆలోచనావిధానంలోనో పెద్ద లోపం ఉన్నదని మాతం స్పష్టమవుతుంది ఉభ 

యుల ఊహలోనూ లోపమున్నా ఉండవచ్చును. 

ఈ విశ్వానికి మూలమేదో తెలుసుకోవాలని శతాబ్దాల తరబడి లెక్కలేనంత మంది 

త త్వశా స్ర్రజ్ఞాలూ, విజ్ఞానకాస్త్రవే తలూ అన్వేషిస్తున్నారు. ఇడి చేతనాచేతన పదార్థాల 

సమ్మేళనంగా మనకు కనిపిస్తుంది. తుదిదాక విశ్లేషించి చూస్తే ఈ పదార్థాలలో కాని, 
శాస్త్రీయంగా గుర్తింప వీలైన వాటి అంశాలలో కాని ఎన్ని ఆడిమమైనవి ? ఈ అంశాలు 
అనేకమా ? లేక పదార్థమూ, _పాణమూ అనేవి రెండేనా ? ఆ రెండూగాక కేవలం ఒక. 

మేనా? ఒక్కటే అయిశే-ఆది పదార్థమా | పాణమా 2 పాణం ఆదిమమైనద ఎ ఆంగీక 

రించినా, స్వతం్యతులూ, నిత్యులూ ఆమిన వ్యక్తుంనేకులున్నారా 2 లేక (పాణమంతా 

ఒక్కటే నా? 

త త్ర్వళా స్ర్రజ్ఞులూ, విజ్ఞానశాస్ర్రవే_తలూ ఎన్నటిక్షైనా ఈ అంశాలపై సర్వసమ్మత 

మైన తుది ఆభీ పాయాన్ని నిశ్చయంగా [ప్రకటించగలరో, లేదో చెప్పడం కష్టం. దెనందిన 

సమస్యలతో [పమేయం లేకుండా కేవలం పండితుల పరస్పర చర్చలకు మాతమె సంబం 

ధించినదై తే ఈ నమస్యల పై విజ్ఞులు ఎవరికి వారే ఒక (పత్యేక సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించినా 

అందువల్ల నష్ట మేదీలేదు. కాని ఆ విధంగా జరగడంలేదు. (పతి సిద్ధాంకాన్నీ మానవుల 

నిత్యజీవిత వ్యవహారాలకూ, సంస్థలకూ ఆన్వయింపజేయడానికి [పయత్నిసున్నారు. డక 

సిద్ధాంతాన్ని ఆమోదిస్తే దాని ననుసరించి సమాజాన్నీ, సమాజంలో వ్యక్తి స్థాశాన్నీ ఒక 
విధంగా ఏర్పరచవలసివస్తుంది. మరొక సిద్ధాంతాన్ని ఆమోది సే సమాజస్వరూపమూ, 

దానిలో వ్యకి స్థానమూ మరొక విధంగా నిడ్జీతమవుతాయి. (పతి సిద్ధాంతంతోనూ, 
ఈ విధంగానే జరుగుతుంది. 

కా స్త్ర విజ్ఞానం పెంపొందడంవల్ల క్రమంగా ఇటువంటి సిద్ధాంతాల సంఖ్య తగ్గ 

వచ్చును. కాని నేటివరకు విజ్ఞానశాస్త్రంకూడా ఒక దశను దాటిన తరువాత కేవలం 

సంభావ్యమైన ఆనుమాన పమాణాలనే (పకటిస్తూ ఉన్నది. శాస్త్ర పరికరాలనన్నిటినీ 

ఉపయోగించి కూడా పదార్థానికీ పాణానికీఉన్న సంబంధమెట్టిదో నేటికీ మానవుడు నిశ్చ 
యంగా [గహించలేకున్నాడు. అనా తన సిద్ధాంతాన్ని వా_సవమని తా నంగీకరించడంతో 

సంతుష్టి చెందక ఆ సిద్దాంతాన్ని ఆనుసరించి పపందవ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావాలనే 

మొండిపట్టు ఆతనిలో కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా లోకాన్ని మార్చడానికి పయత్నించ డంలో 
అతడు అవసరమైతే తప్పుదారులు (తొక్క. డానికి కూడా వెనుదీయడు. 

ఈ తాత్విక సిద్ధాంతాలలో మన దృష్టికి భిన్నంగా గోచరించే పదార్హమూ, 

(పాణమూ ఓ లే మూలత త్ర ఇంను౭చి ఆవిర్భవించినవని భావించే సిద్ధాంతాలు రెండు కనిపిస్తు 

న్నవి, గాంధీజీ, మార్క్స్, ఇద్దరూ ఏక మూలత త్త్వవాదులే. ఐతే ఆ మూలత త్యం 
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_(పాణమని, పదార్థం కాదని గాంధీజీ విశ్వాసం. మనం అచేతనమని భావించే పదార్థం 

కూడా పాణంనుంచి ఉదయించినదే. |పాణానికి భిన్నంగా డాసికి ఉనికిలేదు. కనీసం 

[పాణం లేనినాడు దాని అసి త్వాన్ని ఎవ్వరూ నిర్ధారించి చెప్పలేరు. పాణంలోనే ఈ విశ్వం 

జన్మించి, మనుగడ కలిగి, అంతరిస్తులది. ఉండేది ఆ | పాణం ఒక్కటే. అది నిత్యం, అవి 

నశ్యరం, కనుక ([పాణమే సత్యం. ఇతర శక్తులూ, రూపాలూ దానిలోనుంచి ఉదయించే 

రేఖలేనన వచ్చును, ఆవి నిత్యపరిణా మశీలమైనవి. ఒక రూపం నుంచి ఇంకొక రూపానికో, 

అనేక రూపాలుగానో మార్చు చెందడానికి వీలయినవి. ఐతే సచేతనమెన (పతి పాణికీ 
[పాణంతో సంబంధం ఉన్నా, దానికి ఎప్పుడూ దూరం కాకపోయినా, అసంఖ్యాక (పాణులు 

తమ జీవితకాలంలో (పాణస్వరూప రహస్యాన్ని [(గహించడమనేది జరుగదు. ఈ ఆజ్ఞత 

ఎంతవరకు వ్యాపిస్తుందంటే _పాణమనేది |పత్యేకంగా ఉన్నదనే అనేకులు ఒప్పుకోరు. ఉన్న 

దని అనే వారికి కూడా దృఢవిశ్వాసం లేదు. 

మహా సము[దంవలెనే నీటి విందువుకూడా పూర్తిగా సరే అయినళ్లే, మహామేధావి 

లోనో, మత్తేభంలోనో బలాఢ్యమెన సింహంలోనో ఉన్న ప్రే పాణం సూక్ష్మ |కిమిలో కూడా 

పూర్తిగా ఉన్నది.దాని శ్రి బహిర్గతం కావడంలో ఎన్నో వర్గాలూ, పరిణామాలూ కనిపించ 

వచ్చునుగాక, ఆయినా అన్నిటిలోనూ ఉన్న మూలతత్య్యం ఒక్కటే, సమానమే. నిదురించే 

సింహంలో ఎంత బలం ఉన్నా, ఆడది మనం చూడ లేక పోవచ్చును. ఆ విధంగానే (పత్యణువు 

లోని | పాణశ రి నిదాణంగానో, బహిర్గతంగానో విరాజమానమై ఉన్నది. చితమేమిటంచే 

పతిపాణి తన ఉనికి స్వతంతమైనదనీ ఇతర |పాణులకంటె భిన్న మైనదనీభావించినా, | పాణం 

అనేకం కాదు, స్వల్పసంఖ్యకలది కూడా కాదు.ఒకే ఒక ఆత్మ అన్నిటిలోనూ వ్యక్తమై ఉన్నది. 

ఆతి సూక్ష్మ మైనకణంలోని [పాణం వన్యమృగంలో న ప్రాణం కంటె భిన్నమైనది కాదు.మహా 

తుని కంచెఆవతార పురుషుని కంటె మహా పాపాత్ముడు భీన్నుడూ కాడు,.రంగులోనూ,కాంతి 

లోనూకాఠిన్యంలోనూ, ఇతర లక్షణాలలోనూ బొగ్గూ, వ|జమూ ఎంత విభిన్నమైనవై నా ఆ 

రెండూ అంగారమనే మూల ద్రవ్యం నుంచి ఏర్పడే రూపాలే అయినట్లు విశ్వవ్యాప్తమైన పర 

మాత్మయే వివిధచేతన జీవులలో వ్యక్తమై ఉన్నది. వాటి మధ్య కనిపించే భేదాల రహ 

స్యాన్ని మనం | గహించలేక పోవచ్చును. మన మనస్సునూ, వ్య క్రిత్వాన్నీ కూడా మనం 

(గ్రహించలేక పోవచ్చును. ఐతే ప్రపంచంలోని ఇతర (దష్టలవలెనే గాంధీజీ కూడా ఆంతటా 

ఉన్నది ఒకే [పాణమని, దాని వల్లనే [పపంచం నడుస్తున్నదని నిస్సంకోచంగా విశ్వ 

సించాడు. చేతనాచేతన వస్తువులతో, దృశ్యాదృళ్యశ క్తులతో , పుణ్యపాప నై తికాధ్యాత్మిక లక్షణా 

లతో, అణువునుంచి _బహ్మాండం వరకు విస్తరించిన పదార్థాలతో రూపొందిన ఈ విశ్వం 

ఒక్కటే. అదే పాణం, దానినే సత్యమనీ, పరమాత్మయని వ్యవహరిస్తారు. భిన్న భిన్న 

రూపాలు బావ్యోచ్చాదనాలే, బహుభంగులలో వ్య క్తంకాగల దాని శ క్రి వల్త్లనే ఈ నిన్న 

రూపా లేర్పడుతున్నవి. ఈ దృక్కోణం నుంచి చూచినప్పుడు ఉనికిని నేను, నీవు, ఇతరం 

అని విభజించడానికి అవకాశమే లేదు. 

నాకు బోధపడినంతలో [పాణాన్ని గురించి విశ్వాన్ని గురించి గాంధీజీ వైఖరి 

ఇది, 
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ఐతే, ఇదిఉన్నది ఒక్క (ప్రాణమే, లేక దైవమే అనే సిద్ధాంతాన్ని గాంధీ తత్త్వ 

మొక్క-టి కాదు, మరికొన్ని ఇతరతత్తాలు కూడా విశ్వసిస్తున్నవి. గాందీజీ [పామాణికమని 

ఎంచిన భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు వంటి మత గంథాల ఆధారంతోనే అవి కూడా ఈ సిద్ధాంతాన్ని 

విశ్వసిస్తున్నవి ఐతే ఆశ్చర్యకర మైన విషయమేమిటంటే ఈ సిద్ధాంతం నుంచి ఆ తత్త్వాలు 

[గహించే పాఠాలు గాంధీజీ బోధకంచె భిన్నమైనవి. కొంతవరకు అవి కమూ్యనిస్టుల సిద్ధాంతా 

లతోనూ, లక్యుసాధనాలతోనూ సరిపెట్టుకోవడానికి సమ్మతిస్తున్నవి. 

చేతనా చేతన రూపమైన ఈ విశ్వమంతా ఒకే [పాణపు అభివ్యక్రి అనే విశ్వానం 

(పాతిపదికగా గాందీజీ నేర్చిన పాఠాన్ని ఈ విధంగా చెప్పవచ్చును : 

[పాణమంతా ఒక్కటే అయినప్పుడు, నాతో సహా ఈ విశ్వమంతా ఈశ్వరుని 

అభివ్య క్రియ అయినప్పుడు, ఎవరినైనా నేను నా శ తువని, దుక్మార్లుడని, ద్వేషార్లుడని ఏట్టా 

ఎంచగలను? ఒకరికి నేను భయపడడానికి గాని, ఒకరిని భయపెట్టడానికి గాని ఎట్టా సమ్మ 

తించగలను? ఒకరు నాకు మరొకరి కంటె సన్నిసాతులని ఎట్టా భావించగలను? ఎవరినెనా 

ఓక లక్కుసాధనకోసం బలి పెట్టదగిన తుదుడని ఎట్టా ఆనుకోగలను? 

నా ఆత్మకూడా ఆయనకే చెందినదే ఆయినా, దుర్గహ్య మైన ఆయన కొసనంవల్లి 

నాకు నా దేహంతో బంధమేర్చడి, దానిని పరిరక్షించుకోవాలనే ఇచ్చను నేను విడనాడకుండా 

చేస్తున్నది. నాలో ఎంత దోషమున్నా నేను ఆత్మహత్య చేసుకోను. ఆ విధంగా చేసుకోవడం 

భావ్య మని ఎంచను. ఐనప్పుడు ఇతరులలో దోషొలున్నా, వారు వధ్యులని నే నెట్టా ఆన 

గలను ? 

విశ్వాసం వలనే నేను ఈ (పపంచం ఈశ్వరుని ఆభివ్య కి అనీ, ఆయన కంటె 
భిన్నంగా నే నేమీ కాననీ భావిస్తున్నాను. కాని నేనట్టి ఉన్నతస్థితికింా రాలేదు. ఇంకా 
ఐపాక వాంఛలకూ, ద్వేషానికీ, హింసకూ, విచక్షణ శిలమైన అనుబంధాలకూ అరీతుడను 

కాలేదు. బుద్దిపూర్యకంగా కాని, అ; పయత్నంగా కాని నా చేతలు నా వా స్తవస్థితిని వెల్లడిస్తు 

న్నవి. కాని సత్యస్వరూపం పట్ట నా విశ్వాసం స్థ సిరమెన గనుక, నా విశ్వాసాని కనుగుణ 

మైన స్థితికి నేను చేరుకోవాలని నిరంతరం యత్ని ంగాలి. ఆహింసయే పరమధర్మ మని నే 

నంగీకరించి, [(తికరణ శుద్ధిగా నేనా ధర్మాన్ని పాటించిన నాడే అది సాధ్యమవుతుంది. 

ఆహింసా సిద్ధాంతాని కనుగుణమైన దీక్షనే వహించాలి, నా విధులను, కార్యకలాపాలను 
అందు కనువుగానే అత్యంత (శద్ధతో నిర్వ రించాలి. నేనావిధంగా జీవించక, నా లత్యాలకూ, 

కృషికి ఆడ్డువస్తున్నారని కాసి, దుర్మార్లులని కొని ఇతరులను దండించడానికీ, వధించడానికీ 

నాకు స్వేచ్చ ఉన్నదని భావించిన నాడు “ఉన్నది ఒక్క. ప్రాణమే” అనే సిద్ధాంతం నాకు 

సంబంధించినంతవరకు ఆచరణతో (పమేయంలేని తా త్రిక చర్చయే కాగలదు. 

ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు ఈ విశ్వం ఓకే [పాణం యొక్క, ఆత్మ. యొక్క 

అధీవ్య కి కీ అని విశ్శుసించేవారు మరికొందరు కూడా ఉన్నారు. ఏనా వారు ఆ సిద్ధాంతం 

నుంచి గాందీజీ (గహించిన పాఠాన్ని [ప్రమాణంగా ఎంచరు, శిష్ణులను హింసించే వారిని, 

దుష్ట సిద్దాంతాలను వ్యాపింపజేసే సు వారిని, కుటిల పథగాములైన దుర్మార్గులను నిర్మూ లించ 
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డానికి, దండించడానికీ, బలాత్కారంగా నిర్భంధించడానికీ తమకు అధికారం ఉన్నదని 

వారు భావిసారు. (పేమించడం క ర్రవ్యమైనపే, తగిన కారణాలున్న ప్పుడు హింసించడం 

కూడా ఆవశ్యక ర్తృవ్యమని వారు విశ్వసిస్తారు. వారీ దృష్టిలో ఆవిధంగా హింస కుద్యమించ 

డానికి తగిన కారణాలు |క్రమపరిణామ దశలలోని భేదాలవల్స గాని, వ్యక్తుల సంఖ్యను బట్టి 

గాని, వారి కులము, మతము, దేశము, జాతి, సంపద వంటి భేద కారక మెన ఆంశాలవల్లగాని 

ఉత్పన్నం కావచ్చును. “ఉన్నది దేవుడొక్కడే” ఆనే సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించే ఇతరులకూ, 

గాందీజీకీ ఉన్న 'పభేదఆ ఈ విషయంలోనే ఉన్నది, 

దర్శక్ మనూఖాయి పంచోలీ) 
డాక్టర్ జివాగో : తొలి తలపులు 

మీ్మీతమా | 

నే నొక వారం రోజులు బొంబాయిలో ఉన్నాను. అక్కడ నేను ఇస చేసిన 

మితుని ఇంటిలో “డాక్టర్ బీవాగో” అనే నవల చూశాను, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆ పుస్తకం 

నా వెంట తీసుకువచ్చాను. రైలులో పుస్తకం చదవడం పూర్తి అయింది. దానిని గురించి 

నాకేర్పడిన తొలి అభిప్రాయాన్ని ఈ లేఖలో నీకు [వాస్తున్నాను, 

ఇది తన రచనలలో ముఖ్యమైనదని, దీనిని గురించి వాగ్వివాదాలు చెలరేగడం 

ఒక విధంగా యుక్తమే ఆని స్వయంగా రచయిత పాస్టర్ నాక్ చెప్పుకొన్నాడు. కళ సౌంద 

ర్యావాసాన్నే స్థిరంగా అంటి పెట్టుకొని ఉండాలి గాని, ఈ తత్వం, ఆ రాజకీయపక్షం 

అంటూ ఏదో ఒక వర్గాన్ని సమర్థించకూడదు. ఆ ఆదర్శాన్ని రచయిత విస్మరించిన నాడు 

అతనికి చిక్కులు తప్పవు. కొన్ని రాజకీయ సిద్ధాంతాలను _పచారం చేయడానికే వెలువడిన 

(గంథాలను పరిశీలిస్తే ఈ మాట వాస్రవమని సరూపితమవుతుంది. రష్యన్ పుస్తకాలలో 

ఆధిక భాగం మార్క్సిజాన్ని, కమ్యూనిజాన్ని (పచారంచేసే లక్ష్యంతోనే వెలువడుతున్న ఏ 

గనుక ఇతర దేశాలతో పోల్చిచూస్తే ఇటీవల అక్కడ ఉత్తమ సాహిత్యం చాలా ఆరుదుగా 

వెం వడుతున్న దని విమర్శకులభి వాయపడఃతున్నారు. స్టాలిన్ బహుమానాన్ని పొందిన 

“ఇందధనుస్సు” అనే నవల అనువాదాన్ని చదివినప్పుడీ ఆభిపొయం సరియెనదేనసి 

నిశృ్వయమయింది. కళ అ_ధానమనీ, రాజకీయ సిద్ధాంత ప్రచార మె పధానలక్ష్యం కావాలనీ 

భావిస్తూ సృజనాత్మక సాహిత్యాన్ని రచించినవారు దురదృష్టవశాత్తు పాస్టర్ నాక్ రచనను 

దుయ్యబడుతున్నారు. అది ఆపమార్గం పట్టిన |ప్రబార సాహిత్యానికి ఉదాహరణమని ఇండి 

స్తున్నారు, ఓక సిద్ధాఎతాన్ని (పచారం చేస్తున్నదా, లేదా అనే పాతి పదిక పై ఏ రచననైనా 

విమర్శించడానికి రష్యన్ రచయితలకెట్టి అధికారమూ లేదు. కాని సరస్వతీదేవి అభరణా 

లను సంకెళ్ళనీ, సంకెళ్ళను ఆభరణాలనీ చేసే వాదాన్ని చర్చించి _పయోజనమేమీ లేదు. 

పాస్టర్ నాక్ నవలను [ప్రబారసాహిత్య మనవచ్చునా ? దానిలో మాతృదేశ ఖండన 

ఉన్నదా? అది పాక్షికబుద్దికో చేసిన రచనయా ? 

(24) 
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రష్యాను విడిచి వెళ్ళడానికి పాస్తర్నాక్ సమ్మతించక పోవడంలోనే అతనికి 
రష్యా పైగల [పేమ వ్య క్రమవుతున్నది. 

కాని తన _పేయసి లారాను రష్యాకు (పతిమూర్తిగా చితించడంలో అతనికి 

రష్యాపై గల పేమ ఇంకా స్పష్టంగా వ్యక్తమవుతున్నది. ఉపమానానికీ, ఉపమే యానికీ 
మధ్య సమానధర్మం ఉండాలి. ఈ దృష్టితో చూస్తే లారాను రష్యాతో పోల్చడంలో రష్యా 

పట్ట పాస్టర్నాక్ (పేమ నిరూపితమవుతున్నది. దేశమూ, డాని పాలకులూ, అక్కడి 
(భుత్వవ్యవస్తా పర్యాయపదాలు కావు. అంకుంఠిత దేశభ క్రియే ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ దేశపు 

పాలకులకూ, (పభుత్వవ్యవస్థకూ వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటును ప్రోత్సహించవచ్చును. 
వికర్ణుడు దుర్యోధనుని ఎదిరించడానికీ, లంకను రక్షించే ఉద్దేశంతో విభీషణుడు రావణునికి 
హితం చెప్పడానికీ కారణం ఇదే. విభీషణుడు లంకను విడిచివెళ్ళాడు. పాస్టర్ నాక్ రష్యా 

లోనే ఉండడాని కివ్షపడ్డాడు ! వీరిలో ఎవరు విజ్ఞతతో వ్యవహరించినట్టు ? 

మనతో ఏకీభవించనివారు మన విరోధులనీ, ఏకీభవించేవారు మన మితులనీ 

దూరదృష్టి లేనివారు మా|తమే నమ్ముతారు. కాని “డాక్టర్ జివాగో” అనే నవలను రచించ 

డం ద్వారా పాస్టర్ నాక్ తమకు ఉపకారం బచేకొడని రష్యన్ దేశస్థు లంగీకరించే సమయం 

ఒకనాటికి వస్తుంది. 

రష్యా దేశంలోని (పకృతి సౌందర్యాన్ని వర్ణించడంలో పాస్టర్ నాక్ దేశభ కి 

చక్కగా వ్య త్రమవుతున్నది. రష్యాలోని విశాలమైన పచ్చిక బయళ్ళు, నదులు, జలపాతాలు, 

అక్కడి చం[దోదయం, పొగమంచు, వానలు, వజవజ వణికించే చలిగాలులు, సూర్యోద 

యాలు, అన్నీ పాస్టర్ నాక్ భావనను ఎంత సమ్మోహితం చేళాయం టే, ఆత్మీయులకు దూర 

మైన వ్యక్తి వారి ముఖాలను స్మరిస్తున్నట్టు ఆ (పకృతివర్ణనలు కోకొల్రలుగా మనకీ నవలలో 

కనిపిసాయి. అటువంటి సుదీ ర్ల వర్ణనలు కథాగమనాన్ని స్వేచ్చగా సాగనీయక అడ్డుపడిన 

మాట నిజమే, ఐతే ఈ నవలలోని నవ్యతకూ, కవితా సౌందర్యానికీ ఈ ప్రకృతి వర్ణనలు 
కూడా కొంతవరకు కారణమని ఒప్పుకోవాలి. 

పాతల ఆకృతిసీ, అలవాటులనూ వర్ణించడం ద్యారా వారి రూపాలను తీర్చి 

దిద్దడంలో టాల్స్టాయ్ తన నవలలలో చూపిన |పతిభ పాస్టర్ నాక్ రచనలళో కనిపించదు. 

టాల్స్టాయ్ రచించిన “యుద్ధమూ-ళాంతీ” అనే నవలలో డజన్ల కొద్ది పా తలున్నా, [పతి 

వ్యకి రూపమూ పాఠకుల మనస్సులో స్పషంగా నిలిచిపోతుంది, 

వర్ణనలో కూడా టాల్స్టాయ్ సిద్ధహస్తుడు, టోర్జినో యుద్ధానికి ముందు రాతి 

వర్ణన పరిమితిలో చిన్నదైనా చిరస్మ రణీయమెనది. ఆటువంటి వర్ణనలింకా అతని రచనలలో 

ఎన్నో కనిపిస్తాయి. ఐనా రచయితకు పాక్షిక దృష్టిలేదనే అభ్మిపాయం మనకు కలుగు 
తుంది. ఆతనికి _(పకృతిసౌందర్యంతో తాదాత్మ్యం లెదు. కాని షాస్టర్ నాక్ వర్ణనలు చదివితే 

అతడు వాటిలో పూర్తిగా లీనమెపోయా డనీపిస్తుంది. ఆ వర్ణనలు నిజానికి ఆత్మా శయ 

గీతిక లనిపిస్తుంది. 

“యుద్ధమూ-కాంతీ”, “డాక్టర్ జీవాగో” ఆవే నవలల తులనాత్మకాధ్యయనం 
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జరిగింది. రెండు కథలలోనూ కాలగమనం సుఏ సృ మొకడి. సాకుభూతి స స్వరం రెండింటి గరం 6 
లోనూ వినిపిస్తుంది. ఇవి వాటి పోలికలు. కాని కళ్లాపి, ఎవ్షిలో దాజిమధ లేక కూ 

జు ఆ (0 రౌ 
చాలా ఉన్నది. ఆ రెండింటిని పోల్చడం సాహసమే ఆవుతుంద్ది. కాని వాస్టరొనాక్ మ “గులో 

త్ ల 
- "స్సు ఆటువంటి ఉద్దేశ మున్న ట్లు కనిపిస్తుంది, ఎందుచేత వంచే చరి[త్రపఓ 

నకడు విమర్శిస్తూ అన్నమా టలను బట్టి, తాను చరి చను విశాల = కృషితో చి తిం చెనటు చై 
air 

కొన్నా డనిపిస్తుంది. కాని ప్ర స్టర్నాక్ చారితక ఉక ఆమి 
హు 

వశాలమూ రాదు, గంలీ“మూ 

కాదు, 

సముదాన్ని సము[దంతోనే పోల్చడానికి వీలఅవుతు- “దవీ,* యుద్రమూ-_ శాంతీ” 
లను “యుద్ధమూ- శాంఠీ"అనే నవలతో మాతమె మోల్చ్బడానికి 

చేస్తున్నాను. 'దానిని"డాక్టర్ జివాగ్ "తో పోల్చడం ఉత్నాహారళ మాన్ని పశటించ మే 
కాగలదు. ఒక మనిషి న రాజకీయ సిద్ధాంతానై్నైనా మెజైసిసాడా,లేడా అన్న మాటతో ని 
త్తం లేకుండా మానవతా ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించడ యే “ డాక్టక జివాగోనవలలోడి పధాశేతి 
వృత్త తం. విష్టవని నాదాల ఆడుగున, విప్టవోత్సాహం అడం పన ఒక వ కిని అణచివేయడం భావ్యం 

కాదని అతడా నవలలో హెచ్చరించ గోరుతున్నా డం _ a విధం ఎందరో అణగి పోయారు. 
ఎందరో తమ వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోయి అధికారుల కనుకూలంగా చిందులు వేశారు. కాని 
తానూ, తన (ప్రేయసి లారా ఆ బృందగానం లో గెంతు కలుపకిదు, ఐతే వారి చేతలవల 
వారి వ్య క్రిత్వాలూ, ఆఅఆకృత )లూ స్పష్టతిగా రూపొంయుజాయా ; వారు గా", వారి మితుు 

గాని ఎన్నడైనా మన కెదరైతే, వారి విలక్షణత మలు కును గుంపులో వారిని పోల్చుకో 
గలమా ? 

ఆ నేనవ 

వీలవుతు:దనీ నేన మనవి 

మంచుతో నిండిన నాటి వాతావరణంలో €ఆందరి ద్శ షీ సామాన న్య జనంమీదనే 

కేం, దీకృతమై ఉన్నప్పుడు, అందరూ ఒక మూనతో ఇబెతపో పోసినట్లు రూపొ ందుతున్న ప్పుడు 

మానవుని వ్య కిత్యాన్ని గురించి (పస్తావించడంలో [మయోజనం ఏముగ్భదని పాస్టర్ నాక్ 

సూచిస్తున్నా డా? అతని లక్ష్యం అదేఅయితే ఆ పయాత్నం పూర్తిగా ఫలించలేదు... నీరంకు 

శత్వానికి వ్యతిరెకంగా ఆ ఇద్దరు పాతల (పతిఘట నతో పాటు మంకొందరి పచ్చన్న విమర్శ 

కూడా అందులో ఉన్నది. కాసి వారిని పాస్టర్ ఇక్ స్పష్టంగా చితించలేక పోయాడు. 

ఉ_తమ సాయి రచనలో ఇది సామాన్య లోపంకాదని చెప్పవలసి ఉంటుంది. రష్యన్ 

విప్పవానికీ, సమకాలిక సాంఘిక రాజకీయ వ్యవస్థకతా వ్యతిరేకంగా జివాగో చాలా విమర్శ 

చేస్తాడు. కాని అతని చర్యల ద్యారా అతడు మనకు స్పుష్టింగా ఏమైనా సూచిఎచగండా? పతి 

మానవుని వ్య క్రిత్వాన్ని, సమాజంలో (పతి వ్యకి కులువను తప్పక గు ర్రించాలి. ఆతనిని 

బానిసగానో, గడ్జిపోచగానో పరిగణించకూడదు. ఇంతే అందువల్ల అతిని దృష్టిలో మము 
ష్యులు ఏవిధంగా (పవ ర్తి రించగూడదో తెలుస్తుంది. కాయ దుమాజం ఏ విధంగా ఉండాలో అతడు 

చెప్పలెదు. తనజీవితం ద్యారా అతడిచ్చే సందేశ మేయిజి? అతడూ, ఆపని వంటి ఆలీషా 

యాలే ఉన్నవారూ (వభుత్వాన్ని (పతిఘటించాలా లి ఈ వ్యూహంలోనుంచి బయటవడే 

మార్గాన్ని సూచించాలా 2 కమ్యూనిస్టులూ, అధికారులూ తప్పుదారిన ననుసరించ 

డంవల్ణి (ప్రజలు అనేక కష్టాల ననుభవిచవలసి వచ్చింది. ఐనప్పుడు (పజల 
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కషాలను తొలగించడానికి జివాగో చేసిన దేమిటి? (ప్రజలు నిస్ఫహాయులు. తాను త్ర 
(a 

కుటుంబానికి దూరమై పార్సీ నినాదాలు చేసేవారి కబంధహసాలలో చిక్కు.పడినప్టే (పజ 

కూడా వారివలలో చిక్కుకున్నారు, వారి స్థితి అదేనా? అందుకు భిన్నమైనదా? రమ్య 

విప్లవంవల్ల,|భాతృహత్యా మూలక మైన యుద్ధం వల్ల జాగరితులై _పజలు భూస్వామ్య వ్యవస్థన 

నిరంకుశ త్వాన్ని [ప్రతిఘటించి పోరాడారు, ఈ అంశం ఈ నవలలో యథాతథంగా చితి 

మయిందా? 

ఈ అంశాన్ని వదిలివేసినా, మరొక సంగతి కూడా ఉన్నది. బివాగో కేవ 

తనదుస్థితికి చింతిస్తాడా? నూతన వ్యవస్థను సృష్టిస్తాడా? టాల్స్టాయ్ నవలలో పియరే 

ఆటు సంపన్నులన్నా, ఇటు యుద్దోన్మాదులన్నా చిరాకు. ఐనా ఆతడు _సభింగా ఉండడ 

నెపోలియన్ను హత్యచేయబోతాడు. _ సైనికులు హింసకు గురిఆవుతున్నా పజలను రక్షేం 

డానికి పరుగెత్తుతాడు. చివరకు సామాన్యులైన ఖదీలతో చేరి, వారితో తాదాత్మ్యం పొంది 

తరువాతనే విళమిసాడు. 

మరి జివాగో మాటఏమిటి? అతడు చెప్పుకోదగ్గ దేదైైనా సాధించాడా? పాఠకు 

కతడు పసాదించేదేమిటి? పరిస్థితుల తాకిడి కతడు చలించిపోతాడు. కా? 
మొదటి నుంచీ అతడు తనకర్తవ్యమేదో నిర్ణయించుకోలేడు. చిట్టచివరకి అనిశ్చిత సి 
కతడు పూర్తిగా బద్ధు డవుతాడు. ఈ దోర్చల్యంవల్ల తన సేవకుని కుమార్తె మరీనా: 
పెండ్లి చేసుకుంటాడా? చివరకే మవ్యతుంది? 

“యుద్ధమూ-ళాంతీ” అనే నవలలోని పధాన పాతలకు యుద్ధం ఏదో ఒక విధం? 
విమోచన హేతు నవృతుందీ. మేరీ, నికలస్, యాండీ, పియరే, నటాషా, ఆండరూ తః 

సమస్యలను కొన్నిటిని పరిష్కరించుకో గలుగుతారు. యుద్ధ శిథిలాలనుంచి తేలిక ప 
గుండెలతో తిరిగి లేవగలుగుతారు, రష్యన్ విప్పవంలో జరిగిన తప్పుఠి వర్ణ ఏర్పడి! 

శిథిలాలనుంచి నవలలోని ప్యాతలను కాని, మనలను కాని, పాస్టర్ నాక్ రచన పెకెత గలు? 

తున్నదొ? మగింపు చాలా కృ!తిమంగానూ, అసంగతంగానూ ఉన్నదని నా అభిపాయం. 

విప్తవానికి, ఆంతరంగిక సంఘర్షణకూ, యుద్ధానికీ గురియెన జివాగో తన సమస్య 
తాను పరిష్కరించుకో లేక పోతాడు. అతనిపై మనకు నిశ్చయంగా జాలి కలుగుతుంది 
ఐతే ఆతని (పజ్ఞి అంతరించినందుకు జాలిపడతామే కాని, [పతికూల పరిస్థితులలో నుం 
తప్పించుకోవడాని కతడు దృఢ నిశ్చయంతో (ప్రయత్నించినందుకూ కాదు, ఉన్న, 
లక్ష్యాలు కలవాడనీకాము. 

ఈ నవలను చదువుతూ ఉండగా ఏమి నేరం చేసి నందుకు,ఏక్కుట పన్ని నందుకు 
లారా పారిపోవలసి వచ్చిందనే శంక నాకు కలిగింది. ఆవడు ,పబలి, 
శక్తుల బలాబలాలను రచయిత సరిగా ఆంచనా వేయలేదా ? త. 
రచయితలు రూపొందించిన కతిహాసిక మారంలో 
చి తించిందని ఒప్పుకోవాలి, రష్యన్ విపవం నః పీ హరరారను శో న్న త్నిందింది.. రదుత ల వనీ | త ల్ ల నిర్ణయించడాని కిది [పయి 

k ంబెది ఆతని వ్యక్తిత్వమే కాని ఏదో ఒ! 

ఐతే (ప్రక్యాత రమ్యుశ 
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రా జరీయసిద్ధాంతం కాదన్న విస్మృత సం పదాయాన్న్ని ఈః నవలద్వారా పాసక్ నాక్ మనకు తి 
ఖీ 9, జ్ఞ ప్రీకి తెచ్చాడు. సాహితీ పరునికి ఏసిద్ధాంతా న్నయినా విశ్లేషించి చూసే ఆధికారమున్న దని ఆం నిరూపించాడు వ్ సిద్దాంాన్ని ఆమోదించే తారితోనూ, ఖఇండిఆచేవారితోనూ నిమి తం 

ండా వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యం ముఖ్యమని అతడుద్దారాౌం చాడు, మనుష ల కోనం సిదాంతాలు 
కాని సిద్ధాంతాల కోసం మనుష్యులు కాదని ఎలుగా త చాటాడు. ప ౧౦ గుట్ట ద 

సామూహిక సిద్ధాంతాలూ, నిరంకుశ _పథుత్వాలూ తలపడే కాలంలో ఈ సంగ 
తులను చెప్పడానికి అసాధారణమైన మేధాశక్తి కాయాలి, 

సీ 

మనూభాయ్ 

నముహదేవదేశాయ్ 

దినచర్యా గంథం నుంచి 

28.1982 । ఈ వేళ సూర్యోదయం కొంచెం ముందుగా అయింది. కాగా వొపూ 

(గాంధీజీ) దుప్పట్టను ఎండలో ఆరబెట్ట వలసినదని ఆదేశించాడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన 

ఒక సంగతి చెప్పాడు. దుప్పట్లను గురించి మాతో చెప్పుతున్నప్పుడు ఆయనకు డా్ట్టర్ 

నాన్టీ సతి అలవాటు జ్ఞప్తికి వచ్చింది. ఆమె స్కా_క్షైలడ్ డేశస్థురాలు. బట్టలను చక్కగా 
ఉతికేది. కాని బట్టలను రోజూఉతికేదికాదు. సబ్బును కూడా ఉపయోగించేది 

కాదు. కాని వాటిని గంటల తరబడి ఎండలో ఉంచేది. ఎండలో ఉంచడంవల కలిగే 

లాభాలను ఆమె తనకు వివరంగా చెప్పిందని గాందుజి ఆన్నాడు. ఆ (పసావన రావడంతో , 

కస్తూరిబాను డాక్టర్ నాస్టీ గారిఇంట్లో ఉంచడం, అక్క.డ ఆమెకు శస్త్రచికిత్స జరగడం 

గురించి ఆయన మాకు చెప్పాడు. కస్తూరిబా ఓర్పుకది చక్కని తార్కాణం. ఆమె గుండె 

బలహీనంగా ఊండడంవల మత్తు మందునిస్తే ఆమె తట్టుకోలేక పోవచ్చునని మత్తు మందు 

లేకుండానే శస్త్రచికిత్స చేశారు. గాంధీజీ దూరాన నిలబడి చూస్తున్నాడు, ఆయన వణుకు 

తున్నాడు. బాధా చిహ్నాలు కస్తూరిబా ముఖంమీద కనిపిస్తున్నవి. కాని ఆమె నోటితో తన 

బాధను వెల్లడించలేదు. “ఒకవైపు భయపడవద్ద్డని నేనామెకు ధైర్యం చెపుతూనే, మరొక 

వంక వణికిపోతున్నాను. ఆ దృశ్యాన్ని నేను చూడలేకపోయాను అని ఆయన మాకు 

చెప్పాడు. “బా నాడు (ప్రదర్శించిన సహనళ క్రి అసాధారణమైన” ది నేను గాంధీజీతో 

అన్నాను. “జాను. శస్త్రచికిత్స చాలాసేపు జదిగాంది. అపుడు శలిగే బాధకు ఎవరైనా 

కేకలు బొబ్బలు పెట్రేవారే! కాని బౌ అద్భుతమైన సవపహానళ కిని (పదర్శించింో దని గాందీజీ 

అన్నాడు. ఆవు మాంసపు తేనేటిని త్రాగడానికి నిరాకరించడంలో కూడా ఆమె అట్టి 

ధైర్య సైర్యాలనే చూపింది. “చావవలసి వస్తే నేను చావడానికి సిద్ధమే, కాని అటువంటి 

పదార్థాలు తీని [బతకడం నా కిష్టంలే” దని ఆమె అన్నది. 

సాయంకాలం బాపూ ఒకవ్యక్తి శేరె త్తి ఆతని పుట్టినరో జెప్పుడని ఆడిగాడు. 

వల్లభ ఖాంగ్ న. ఎందుకు? మీరతనికి ఉత్తరం (మై యాలనుకొంటున్నారా: 
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వొత్తూ ; 

వల్లి ఛ్ 

గుజ=-తీ 

పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇతరులకు నేనెటూ ఉత్తరాలు (వాస్తున్నాను 

కదా! అతడు చేసిన నేరమేమిటి? 

ఎవరైనా మిమ్ములను కోరితే, సందేళం కావాలని ఆరిస్తే, వారికి మీరు 

ఉతరం [వాయడం భావ్యమే. కానప్పుడు జెయిలునుంచి మీర తనికి [వాయవలసిన 

అవసరమే మున్నది? 

అదేమిటి? —- రచనలో అతనికి _పధానస్థానమున్న దది. ఆ శాఖకు చెందిన 

రచయితలలో అతడే మొదట ఎన్న దగినవాడో, రెండవవాడో. 

వల్పభభాయ్ కొంతసేపు మౌనంగా ఉన్నాడు. తరువాత కావచ్చును" అని 

కావచ్చునేమిటి? నిశ్చయంగానే అతడు _పముఖ రచయితయ, 

ఐతేనేమి ? పని గట్టుకొని ఉ త్రరం (వాసి మీరటువంటి పిరికిపందను |పోత్స 

హించడం దేనికి? ఒకవైపు దేశం యావత్తూ తగులబడిపోతుంటే తనకేమీ పట్ట 

నట్టు తీరికగా ఇంట్లో కూర్చొని వ్యాసాలు _వాయడంలో అర్హ మేమిటి? 

తన రచనలద్వారా అతడు దేశానికి సేవచయడం లేదని నీ వనగలవా? 

పండితుల (వాతలవల్ల దేళానికి జరిగే ఉపకార మేమీ లేదు. చదవడం, (వాయడం 

అనే అంటువ్యాధిని వారు వ్యాపింపజేస్తారు. అందువల్ల మన ఉద్యమం 

దెబ్బతింటుంది. చదవడం, [వాయడం పట్ట వ్యామోహంవల్ణి (ప్రజలు మరెందుకూ 

అక్కరకు రారు. ఇటువంటి నిర్భాగ్యులను తయారుచేసే పాండి త్యంవల్ల, [వాతల 

వల్ల (ప్రయోజన మేమిటి? 

,..రచనలను గురించి నీవామాట అనగలవా? ఆతడు [వాసినాజీవిత చరితను 

నేను చదువలేదు కొని ఆ జీవిత చరిత్రవల్ల _పజలు ఆపయోజకులవుతారా? 

[ప్రజలు అతడు (వాసిన జీవిత చరితను చదువుతారా? లేక అతడు జీవించే 

తీరును చూసారా? 

అతడి జీవిత విధానంలో ఉన్న లోప మేమిటి? వెలింగ్గన్ 1916-17 |పాంతాన 

టౌన్ హాల్ లో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు, యుద్ద పయత్నంలో 

తోడ్పడవలసినదని ఆతడు ఆందరికీ విజ్ఞప్తి చేశాడు, కొన్ని షరతులమీద 
యుద్ద్ధ[పయత్నా నికి తాము తో డ్పడతామని తిలక్ అనుయాయులు ఆ తీర్మానానికి 

ఒక సవరణను (పతిపాదించాలని నిశృయించుకొన్నారు. కాని ఆ పక్షం నుంచి 

= లేచి నిలబడ్డాడు. అందరూ అతనిని గేలిచేస్తూ కేకలు వేశారు. ఐనా అత 

డేమీ తొణకలేదు. తాను చెప్పదలచుకొన్నచంతా స్పష్టంగా చెప్పినమీదటనే 

సభనుంచి బయటకు వెళ్ళాడు. . 

హ(! ఆటువంటి నటనా వదర్శనంలో అతడు సిద్ధవాస్తుడే; 

ఐతే అతడింశకేది చేయాలని నీ అభివ యం? 

శ 



దినచరార్ట గంథంనుంచి 375 

ఎలభ; వి కొంచమైనా త్యాగం చేయనక్కరలేదా? 

బాశ్రూ ; జెయిలుకు వెళ్ళడమేనా త్యాగమంటే? 

నణిభ; నేనామాట ఆనను. కాని అతడునాకు సుపరిచితుడు. మీకు తెలియదు. కనుక 

నేనేమి చెప్పను? వీలయినంత తక్కువ త్యాగంతో అత్యధిక లాభం గడీంచాలని 

అతని ఆశయం. 

వావా; కొను, అతని త తం అదే. 

వల్లభ్; అదిగో! ఆ మాట మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు! ఇటువంటి తత్త్వం నశించాలి. 

తానేమో వీలయినంత తక్కువత్యాగం చేయాలి. (పజల కడగండ్తంటే అతని 

కేమీ ఖభాతరులేదు. త్యాగం చేసేడి వారు అధికంగా (ప్రయోజనం పొందేది 

ఆతడు. 

వొవూ; నీ వీ విధంగా అన్నావని అతనితో చెపుతాను, జాగ త! 

వల్లభ ; కావలిస్తే నేనే ఆతని ఎదుట ఈ మాట అంటాను. అన్నానుకూడా!- ఆందరూ - 

చోట కలుసుకున్నారు... త్వరలోనే. రాజకీయోద్యమంనుంచి విరమించన న్నా 

డని అన్నారు. ౪అతడెట్టా విరమించుకుంటాడు? విరమించుకునే అధిక రం 

అతని కెక్క డిది? రాజకీయ రంగంమీది కతడెందుక డుగు పెట్టాడు? _పజా 

హిత జీవితంలోనికి (ప్రవేశించిన వ్యక్తికి విశాంతి తీసుకునే ఆధికారంలేదు”' అని 

నేను వారితో అన్నాను, 

నొరూ; అది అతని తప్పుకాదు. అతడింకా కృషిచేస్తూనే ఉండే వాడు. కాని అంతలో 

నేను రంగంమీదికి (పవేశించాను. దానితో ఆతడు వేసుకొన్న (పణాశికలన్నీ 

తల్మకిందులయ్యాయి. నాపై అతనికి విశ్యాసంలేదు గనుక ఆతడు విరమించ 

దలచుకొంటే మన మాశ్చర్యపడకూడదు, 

వల్పభ్ ; సరే; ఐతే అతనికి [వాయండి. “సత్యం |బూయాత్ [ప్రియం (బూయాత్ ” 

అనే సిద్ధాంతాన్ని మీరు నమ్ముతారు. 

నావా; మహదేవ్! అతడిీ వాక్యం నేర్చుకొన్నాణా? 

నలభో * జాను బాపూ రేపటినుంచి అతడు గీతా పఠనం పారంభిస్తాడు. గీతా పనఠం 

పారంభించాక ఆ (గంథాని కతడు చేసే విపరీత వ్యాఖ్యలు మీకు నిఖాంతి 
కలిగిసాయి. “రేపటినుంచి మనం గీతా పఠనం |ప్రారంభిస్తాము కదా?” అని 

పండుకొనే ముందతనినడిగాను. నేను జెయిల్ సూపరి డెంటును విమర్శిస్తు 

న్నప్పుడు మాటి మాటికి ఈ వాక్యాన్ని ఉచ్చరించాడు. 

ధీరూ బిన్ పపేల్ 

(పార్థన 

[పూర్తిగా నిస్సహాయస్థితిలో ఉన్నప్పుడు తన స్థితిని చక్కబరచు కోవడానికి 
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రాలైన ఒక తల్లి సూర్యభగవానుని (పార్ధి-చటం ఈ కథలో వర్ణితమయింది. సూర్యుడు 

Ww న శ్ నను “ఆకాళాంచ€ల౦ నుంచి తొంగి చూచే 
రశ్మి మంతుడు. విద్యా విజ్ఞాన కారకుడు. ఆయ 

గిరి” ఆనీ, “జగచ్చక్షు” వనీ వర్డిస్తారు. | 

ఇంట్లో ముగ్గురం ఉంటున్నా ము- అయ యుడూ, నేనూ, మరొక వ్యక్తీ, రః 

మూడవ జీవి మన స్తత్వం మాకు పూర్తిగా అర్హ లకాదు. అక్షయుడికి కోవం వస్తుంది. 

నేను మాట్లాడక ఊరుకుంటాను. అప్పుడపుడు య౩౭ఖిసాను. 

అకాళభంలోే ఓక 4౧౦ డీన్మ్మాది 

చదరంగా ఉన్న సుడీర్హ సంకుచిత మార్గం వెంట నేను క్వాస పీల్చడానికి కూడా 

వీలు లేకుండా పరుగెత్తుతూ ఉంటాను. దాని కిరువైపుల గదులున్నవి. మరి వేగంగా 

పరగ త్రడం వల్ల నౌ అన్వేషణ అస్పప్పమై చివరకు గాలీ, వెలుగూ, చారని దాదిలో చిక్కు 

పడి పోతుంది. శుభ, నేను ఏకమై ఉండేవారం, తరువాత శుఖ నీటిలో నుంచి మంచు ముక్క 

పెకి తేలినట్లు న్నాపక్కను చేరింది ... పాణాధిక శుభ. 

దానివే శల్య 

ఎన్నో రోజుల పాటు ఎంతో ఆత్మీయతతో, అనుర కితో [పపంచానికి దూరంగా 

మా బీఏతం మేము జీవించాము. మాటల వంతెనను ఇటూ, అటూ, దాటవలసిన అవసరత 

మాకు లేక పోయింది. మాకు ఇళ్ళు వేరువేరుగా లేవు. మే మిద్దరం అంత సన్నిహితంగా 

ఉంటున్నందుకు అక్షయుడు చిరాకు పడేవాడు. నంయోగ వియోగాలకూ, రాగద్వేషా లకూ, 

పరస్పరం అపార్థం చేసుకోవడానికీ నెలవైన ఈ విశాల (ప్రపంచంలోనికి నేను త్వరగా 

తిరిగి రావాలని ఆతడు కోరే వాడు, ఈ [ప్రపంచంలో మా యిద్దరికీ చెందిన బిడ్డతో. పభ తో 

మేము జీవించాలని అతడభిలషించేవాడు. 

దాని అంచునుండే తెంచి చూచోవాడు 

చివరి కతని కోరిక తీరింది. వసంతకాలంలో హేమంతం కోను నిరీక్షించేవాం 

అభిలాష ఎప్పుడూ నెరవేరుతుంది. వసంతం ఆందుకే వస్తుండి కాబోలు... అప్పుడు మెము 

ముగ్గురం కలిసి జీవించాము. అక్షయుడూ-నేనూ-శుభ. నిజానికి జీవించింది. శుభయే. 

శుభ జీవించడంకోసమే మేమిద్దరం జీవించాము. మొదట ఆది మా ఇల్టు. తరువాత శుభ 
ఇల్టయింది.. నిజంగా అవి ఎంతో మంచిరోజులు ఆనంద శతదళపు రేకులు ఒక్క_టొక్కు 

టిగా అప్పుడే విచ్చుకొన్నవి. విధి విస్మృతి వల్హ మాకు సహ్మస దళ పద్మంకాక ఆనంతి 
పద్మం లభించిన దనిపించింది. 

కాంతివాన్తుడు, అతడు వద్భుపొణో 

జీవితాన్ని మేము శుభ కళ్ళ ద్వారా చూడడం మొదలు పెట్టాము తెల్ల పావురం 
మెడ నిమిరేవారం. సాగరతీరాన కెకటాఅ నీటిని మా కాళ్ళతో దోబూచులాడనిచ్చేవారం. 

సారిజ్రాత పుష్ఫాలను ఏరి పొడుగ్థైన మాలలను అఅన్షేవారం. తిరిగి భయానకమైన బడి గంట 
శు 
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విని స్నేహపు రెక్కలను పూర్తిగా విచ్చుకొని ఎగిరేవారం. జీవితంలో మేము మరచిపోయిన 

వన్నీ శుభ మాకు తిరిగి తీసుకువచ్చింది. , .పూర్ణారోగ్యంతో ఉన్న శరీరానికి అలసట కలగ 

డం, ఆదొక స్వచ్చమైన, సౌమ్యమైన అనుభూతి, అప్పుడే ఒక క్షణంపాటు చైతన్యం ఘనసీభ 

విసుంది. .. మనస్సుకు దెబ్బతినగల శ క్రి-అఆప్పుడే చైతన్యం లేత గడ్డివలె వేనవేలు చిగుళ్ళు 

తొడుగుకుంది. 

అతడు జఊగచ్భవ ళు 

ఒక రోజున శుభ పెరిగి పెద్దదయిందని మేము గు రించాము, ఒక్కాక్క_ప్పుడు 

మేము ముగ్గురం ఉండేవారం. ఒకొ-_క, ప్పుడు ఇద్దరమే...విడిపోయి, గింజుకుంటూ. 

దగ్గరగా పండుకొని ఉండడం వల్లనే ఒకరి నొకరం తాకుతూ... మే మిద్దర మే-అక్షి యుడూ. 

నేనూ. శభ వస్తూ పోతూ ఉంటుంది. శుభ వెళ్ళినష్పుడెల్ల వియోగంవల్ర ఏర్పడే ఖాలీ (కమంగా 

విస్తృతం కాసాగింది. ఆ కూన్యస్థలంలో శుభ్ర కూడా తప్పిపోయేది. ఏదైనా ఆ౭౯ంబంకోసం 

వెతుకుతూ ఉండేది. “అమ్మా! సీ వంటి నాకెంతో ఇష్టం” అనేది. 

చదరంగా ఉన్న ఆ చీకటిదారి ఇంకా పొడుగు కాసాగింది. గదులన్నీ మూసి 

ఉండేవి. నేను ఒంటరిని నేను పరుగెత్తవలసి ఉన్నది. కాని కాళ్ళలో సత్తువపోయింది. 

భయంవల్హ నిలబడతాను. కాని వెంటనే కూలిపోతాను. ఐనా కిమ్మనకుండా పరుగెత్తుతాను, 

భయంకరమైన ఈ హన్యంలో ఏదైనా (పతిధ్యని వినిపిస్తే నేను భరించలేను. ఆ క్షణాననే 

నేను ఛిన్నభిన్న మె పోతాను. పరుగెత్తడమే మంచిది. అప్పుడు ఎక్క_డై నా కుభను కలుసు 

కొనే ఆవకాశమెనా ఊంది. శుభ కూడా ఎక్కడో పరుగెత్తుతూనే ఉన్నదట. కాని నన్ను 

వెళుకుకుంటూ కాదు. ఎన్నటికీ కాదు. ఈ (పపంచమత్తేభపు కణతలనుంచి శుభ ఏ (ప్రశ స్త 
మణీని ఆపేకిస్తున్నదో తెలియదు. 

అతనికి జద్దాల శీలమణీతో పోలిక 

అక్షయునికి చాలా కోపంగా ఉన్నది. ఆతనికిది నచ్చలేదు. శుభ రోజూ రాతి 

చాలా ఆలస్యంగా కంటికి తిరిగిరావడం అతని కిష్టంలేదు. మాకు పూర్తిగా అపరిచితులైన 

ఇందరితో, భిన్న (పకృతులుగల వ్యక్తులతో శుభ స్నేహం చేయడం అతని కిష్టంలేదు. మా 

కర్ణం కొని పుస్తకాలను శుభ చదవడం, మాకు బోధవడని సంగతులు మాటలాడడం అతని 

కిష్షంలేదు, కాని శుభ ఈ పనులన్నీ చేసేది. తల్లిగా నేను నా విధినిర్వహణలో పూర్తిగా విఫల 

మయ్యానని అతని విశ్వాసం, శుభ కళ్ళ కింద నల్జని ముడతలను నేను చూడడంలేదను 

కొంటున్నాడు, 

కాని నేను వాటిని చూస్తూనే ఉన్నాను, అంతేకాదు. అక్షయునికి కూడా కనిపించని 

అంళాల నింకెన్నిటినో కూడా చూస్తున్నాను. శుభ పరుగెత్తుతున్న ఈ ఫ్రోట్రి లో ఆఢడ్థువచ్చిన 

వారిని [పక్కకు తన్ని వేస్తుందని, వారిని దిగంతాలకు విసిరివేస్తుందని నేను గుర్తించాను, 

నాకు తట్టుకొనే శ క్రిలేదు. దిగంతమంటే నాకు భయం. ఒంటరి తనమంటే నాకు భయం, 

అన్నిటిని మించి పభ చిక్కుల పాలయినప్పుడు దానిని దగ్గరకు తీసుకొని ఓదార్చడానికి 

నేను ఉండనేమోనని భయం. ఆడి నేను భరించలేను. అక్షయుని కోపాన్ని భరించగలను, 
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ఏమీచేయలేని నిస్సహాయతను భరించగలను. కాని శుభకు నే నవసర మైనప్పుడు దగ్గర ఉండ 

నేమోననే ఊహను మ్యాతం భరించలేను. 
సీమలు క్షణక్షణం మారిపోయే (పవంచంలో శుభ తప్పిపోయింది. దాని నావరించిన 

ఆంధకారానికి పూ ర్రిగా అది కారకురాలు కాదు, ఆది...మన అందరి వల్లనే. *.నిసృహాయురాలు, 

అంధోకొర్ గొజుం జీదితి నింవాంవలె లంమీనాఢలడు 

ఎన్నీ అనుకొన్నా అది నా శుభ-శుభ! నా ముద్దుబిడ్డ! అప్పుడప్పుడూ (పేమహనక్ 

మెన, కర్కిశమైన ఆ ముఖంలో కొంత _వసన్నత కనిపిస్తుంది. మాతో జీవిస్తున్న ఈ మూడవ 

వ్యక్తిలో మా శుభ దాగి ఉన్నదని అప్పుడు నేను (గహిస్తాను. ఓక నాటికి దోనికి కనువిప్పు 

కలుగుతుండి. అపవుడది బయటకువచ్చి మమ్ముల నిద్దకినీ తిరిగి కలుసుకుంటుంది. కొన్ని 

క్షణాలపాటే కావచ్చును. ఐనా బాధలేదు. 

(వేము భ్రూర్ణ్ న్ధుర్భోతో అతణు వద్యాలను మెలుతొలుఛ్రుతౌడు 

ఆ అపరిచిత వ్య క్రితో అక్షయుడు తరచుగా పోట్లాడుతూ ఉంటాడు. కోపంతో 

నిండిన వాళి మౌనం పొగవల ఇంటి నుతటినీ ఊపిరి పీల్చనీయకుండా కమ్ముకుంటుంది. 

“నేను వెళ్ళిపోతా” నంటుందది. “ఎక్కడికి వెడతావు శుభా ! నీకు తెలియదు. ఇన్ని విభిన్న 

(ప్రపంచాలు లేవిక్కడ, ఈ విళ్వానికి ఆకృతి నిచ్చిన చరమసత్యం ఒక్కటే.” 

అతు దోబో త్తముణు 

శుభా! భయంతో, ఒంటరి తనంతో నిండిన [ప్రపంచంలో ఆయనయె నాకు ఏకెకా 

శయం. ఒక్కొక్కప్పుడు నేను ఏకా[గతతో ఆయనను స్మరించినప్పుడు శా కాళ్ళు స్థిరంగా 

నిలబడతాయి. ఈ చదరపు బాటకు వర్తులాకారం వస్తుంది. ఏదో అపూర్వానుభూతి కలుగు 

తుంది. దానిని నీవుకూడా అనుభవించగలిగితే బాగుండునని నే నెంత గాఢంగా వాంఛిస్తు 

న్నానో | 

నా నమస్సుల నందుకొంటున్న దేవుడు సుండరుడు, మన కందరికీ పూజనీయుడు, 
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మూలం : అనువాదం , 

(శ్రీ ఆర్. రంగాచారి డా॥ డీ, చిన్నికృష్టయ్య 
మచి బ వ జ ణం అకద అలలు ని ఇని ముదు గ నా హుడా ఖు న పా అల వా దం అకా నామ ఇ 

తమిళ సాహిత్యానికి స్వదేశీయము, అనుస్యూతము అయిన 2200 సంవత్సరాల 

నాటి ప్రాచీన సంపదాయమున్నది. కాని ఆతి [పాచీన రచనలు మనకిపుడు 
నష్టమయినాయి నిజానికి సంగం యుగానికి సంబంధించిన _- అనగా కడపటి 

తమిళ పరిషత్కాలమునకు చెందిన సుుపసిద్ధ గంథాలుకూడా డా. ఉ. వె. స్వామినాథ 

అయ్యర్ వంటి విద్వత్పరిశోధకుల మార్గదర్శక త్వము వలన విస్మృతి పథము నుండి ఉద్ధరింప 

బడడం ఇటీవల మనమెరిగిన విషయమే. ఈ [గంథ రచనాకాల నిర్ణయమో ఇప్పుటిదాకా 

వివాదాస్పదంగానే ఉన్నది. ఇక సన్నిపాత ప్రాచీన (గంథకర్తలను గురించికూడా మనకు 

(ప్రామాణిక వివరాలు లభ్యం కావడం లేదు. కవిత్వము (సంగీతము) మ్మాతమేకాక వచ 
నము, రూపకము కూడా తమిళ సాహిత్య విభాగములు అనడం ఆదినుండి అంగీకృత 

మయిన విషయమే ; కాని ఆ ప్రాచీన వచనానికి, రూపక|ప|క్రియకు మచ్చు తునకలు, (_పధా 

నంగా ఆ కావ్యాలకు రచితమైన వ్యాఖా్యారూపంలోనూ, ఆ కవితా రచనలలో అంతర్నాటికా 

సదృశ సన్నివేశాలుగానూ మాతమే నేడు మనకు మిగిలి వచ్చినవి. వచనము, రూపకము 
విశిష్ట [ప్మకియలుగా వర్ధిలడం సుమారు 19వ శతాబ్దము నుండియే జరిగింది. ఆంగ్ల సార 

స్యత పాబల్యము ముదణ సౌకర్యాలు దానికి పధాన కారణాలు. శతాబ్దాల తరబడిగా 

తమిళ సాహితీ భాషాక్రమము ఆంతగా విపర్య సము కాకున్నా, క్రీ. శ. 1000 దాకా లేఖ 

నోచ్చారణాలు (orthography) ఆవ్యవస్థితంగా ఊండి, ఉచ్భారణలో పరిణామాలు ఆ 

తర్వాత ఏర్పడియుండ వచ్చుననీ, (పస్తుతం ఉపలభ్యమానమగు ప్రాచీన సాహితీ స్వరూవం, 

ఇంచుమించు |కీస్తుశక పూర్వాపర కాలంనాటి సాహితీ మాతృకలకు సుమారు కీ. శ. 500 

ప్రాంతమున పరిష్కృత రూపాలే _ అని విజ్ఞుల కొందరి విశ్వాసము. లిపిపరిణామం 

అంతకంటే వివాదాస్పదమైన అంశము. కాన తమిళ సాహిత్యానికి ఒక నిర్దిష్ట చరితము 

ఇంకను నిర్మాణ దళలోనే ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ మేము ఉద్దేశించినది స్థూల విభా 

గాలను గూర్చిన సం[గహకథనము మా[తమే. 

1. సంగం కావార్థిలు 

తమిళ కవితా వె ఖరిలో విలక్షణంగా భావింపబడేది ద్విధావిభాజ్యమెన వస్తు 

విన్యాస విధానము. అవి 1. అహం-ఆర్మా శయ [ప్రణయ స్థితులు. 2, పురం-పఠాశ 
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యము - అంతే యుదం, రాష్ట్రతం[తం ఇత్యాదులు. ధి బె 

పరిణామ శీలము, సానుభూతి మంతము ఆయిన (పకృతి భూమికను బట్టి అహం 
లోని విస్తృత విశ్రేషం ఈ విధంగా ఉన్నది - (1) భూవిభాగము (భూపంచకము) తినై 
ఆంటే _ పర్వత (పాంతాలు (కురించి), గోపభూములు (ముల్లె), పొలాలు లేదా సమభూ 

ములు (మరుదం), సాగర తీరము (నెయ్దల్), వీళ్లు లేదా మరుభూములు (పాలై) 

(2) షడృతువులు. (8) దినషడ్విభాగాలు ; తమిళ దేశ మందలి పువ్వులు, మొక్కలకు; 

సంబంధించిన (పత్యేక సంకేతాలతో, వర్ణనాత్మక సమర కవిత్వం గురించిన సాదృశ్య 

వర్గీకరణము దీనిలో ఉంటాయి. 

ఈ కవితా సమయాలు |పాబీన తమిళ వ్యాకరణ సంపాతమైన తొల్కాప్పీ 
యము (క ర్త-తొల్కాప్పియర్) లో ఉగ్గడింపజడినవి. విశదము, విసృతము అయిన ఈ 

(గంథం 1. ధ్వని శాస్త్రము, శి. వాక్యపరిచ్చేదము, శబ్ద నిష్పత్తి విధానము, లి. ఇతి 

వృత్తము (వస్త్వ్వలంకారాదికము) మొదలగు వాటీని, అప్పటి కే స్థిరపడిన నియమ [క్రమంలో 

వివరించడంవల్ల, తత్పూర్యకాల విస్తర సాహిత్య స్థితికి నిదర్శన హేతుకఠగా వెలసి 

ఉన్న ది. సంస్కృతాద్యన్యదెళ్య శబ్దజాల స్వీకరణకు సంబంధించిన సూతములు ఇందుం 

డడం గమనార్హమైన అంశము. కాలానుగు*ంగా [పయోగంలో పరిణామములు తప్పనిసరి 

అని ఈ గంథము ఉద్భోధించును. (ఈ అభిప్రాయాన్నే 18వ శతాబ్దిలో నన్నూల్ అను 
వ్యాకృతిక ర్త అయిన పవణంది ముని నొక్కి వక్కా_జణించారు.) విద్వాంసులు ఈ |గంథ 

రచనాకాల చర్చలో ఏకీభవించతం లేదు. ఈ వ్యాకరణ సంహిత పై సంపూర్ణంగా కానీ, 

భాగాలలో కానీ వెలువడ్డ వ్యాఖ్యానాలలో ఇళంపూరణార్ (సుమారు క్రీ. శ. 10వ శతాబ్దమో 
లేదా తర్వాతనో), నచ్చినార్ కినియర్ (సుమారు క్రీ. . 15 వ శతాబ్దమో ఆ తర్వాతనో) 
[వాసిన వ్యాఖ్యానాలు గణింపదగ్గవి. ఇవి విస్మృతమైన గతకాలపు తేజోదృళ్యాలను మనకు 

(పదర్శించగలుగు తున్నాయి. 

సాహిత్యానికి వాస్తవంగా సంబంధించి నంతమేరకు, ఉపలభ్యమౌతున్న కావ్యాల్లో 

సంగంకావ్యాలే ఆతి పురాతనాలు. ఇవి కవితా నంకలనాలు ; విభిన్న కాలాల్లో పెక్కురు 

కవులు |[వాసినవి, అవి 1. ఎట్టుత్తూగె (అష్ట సంకలనము) వి, పత్తుప్పాట్టు (దశ గీత 

ఎటుత్తొగలో (2) పురనానూరు (సుమారు 150 కవులు [వాసిన 400 వచన 

వినుతిందినవి, తర్వాత స్వరబద్ధమైనవి) - అను రెండు పరా|(శ్రయ కవితా సంకలనాలు 

న్నాయి. తక్కిన ఆరుకు ఆత్మాశయ కవితాసంకలనాతు. అవి (1) ఆహనానూరు 

(నెడుంతొగైై = దీర్భ సంకలనాలు) 142 మంది కవృులున్నూ, పేరులేని మువ్వురున్నూ 

(వాసిన 400 పద్యరచనలు. ఒక్కొక్క _పద్యంలోను 18 నుండి శీ! దాకా పాదము 
మంటాయి. 

2. నటిన్నై : [ప్రాంతీయ కవితలు] 400 స్వచ్భ్ళంద కవితలు (Blank. 
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Verse); పద్యానికి లి మొదలు 6 పాదాలు. వీటిలో 56 ఖండికల రచయితల పేర్లు 

తెలియవు ; తక్కినవి 192 మంది కవులు |వాసినట్లు పేర్కొంటారు 

కీ. కురుంతొగ్ర (లఘుసంకలనాలు) - 400 న్వచ్చంద కవితలు; పద్యానికి 

4 నుండి 8 పాదాలు. 10 ఖండికల రచయిత లెవరో తెలియడం లేదు; తక్కినవి 205 

మంది రచించారంటారు. 

4, ఐంకురు నూర్ (లఘు శతక పంచకము) - స్వచ్చంద కవితలు పద్యానికి 

శీ మొదలు రీ దాకా పాదాలు. ఐదుగురు కవులు రచించిన నూరేసి పద్యాలుగల ఐదు 

భాగాలు. 

క. పరిపాడల్ _- పరిపాడల్ అను విశిష్ట ఛందస్సుగల 70 దీర్చ పాదాలు 

వానిలో మూడిట ఒక భాగం మా(తమే ప్రస్తుతం లభిస్తున్నది వీటిని 18 మంది కవులు 

వ్రాయగా 10 గురు స్యరబద్ధం చేసినారు. ఇవి వివిధ _పాంతీయ _ అధి వేవతామూర్తులై న 

విష్ణు, సుబహ్మణ్య, దుర్గలను, మధురానగరాన్ని, వె గెనదిని కీ రించే కవితలు, అందువై గె 

కీరనం ఆత్మా(శయ పద్ధతికి చెందినది, 

6. కలిత్తాగె - కలి అనే విశివ్ష చృందంలో రచించిన 150 నాటకీయ భావగితి 
కలు. ఇది వరే పేర్కొన్న పొంచభౌమిక (తిన) విభాగ్యకమంలో ఐదుగురు రచయితల 

సంకలనాలు. [ఈ సంకలనం మామే వ్యాఖ్యతో సహా సంపూర్ణంగా లభించినది. 

తక్కినవి కొద్దిగానో, గొప్పగానో అసంపూర్ణాలే ] 

రెండవ కవితా సంక లనవర్గానికి చెందిన వత్తు ప్పాట్టులో (దశగీతముబు) సుప 

సిద్దకవినక్కీరకృత మైన 'తిరు.మురుగు._ఆటుప్పడై' (సు బహ్మణ్యనిలయాలను సూచించే 
800 పంక్తుల రచన), నెడనల్ వాడె (పాండ్యరాజు దండయా తను, శీతకాలపు ఉరవళ్లను 

గురించి తెలిపే 200 పంక్తుల రచన) అనే రెండు కృతులున్నాయి. తక్కిన ఖండికల్లో 
మూడు 'మార్గదర్శక' రచనలు (పోషకులను అన్వేషించే కవులకు, న ర్తకులకు) ; ఐదు. 

పాంతీయ గీతాలు. వీనిలో సుదీ ర్రమైనది 782 పాదాల్లో మాంగుడి మరుదనాల్ రచించిన 

'మదురై క్కాంచి" అనే కృతి, ఈ కావ్యం: ఆదర్శ పాలక లక్షణాలు (పవచించడం మ్మాతమే 

కాక మధురా పరిసర ప్రాంతాలను సమకాలిక సాంఘిక జీవితాన్ని ఆభివర్ణిస్తుంది. 809 

పాదాలుగల “పట్టణప్పాలై ' అనే కృతి సుప్రసిద్ధ “పుహర్” (కావేరి ప్పూంపట్టణము) పుర 

వర్ణనం కలది. అతి ఇఘుకావ్యం 108 పాదాల్లో రచితమైన 'ముల్నెప్పాట్టు (గోవ 

కావ్యము), 

(పస్తుతం లభిస్తున్న సంగం కావ్య సంకలనాలు రెండింటిలో సుమారు 2400 

ఖండికలున్నాయి. వీటిలో చాలా కృతులకు నచ్చినార్ కినియర్ వ్యాఖ్యలు రచించాడు. 

కొన్నిటికి వ్యాఖ్యాతల పేద్ద తెలియడం లేదు; తెలిసిన వారిలో ఫెరాసిరియర్, పరిమేల్ 

అళగర్ (పరిపాడల్ వ్యాఖ్యాత ) (ప్రముఖులు, 

సం్యప్రదాయాను గుణంగా [పణయేతి వృత చితణం గల ఆత్మాశ్రయ కవిత్వ 

విశిష్తలక్షణాలు ఇవి : నిరాడంబరమూ, (పసన్నమూ సరళమూ అయిన శైలి; గాఢమైన 
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అకుభూతితో, నిసర్గమనోహరంగా స్ఫురించే పకృ తీ వర్ణనలు; లలితమైన రూపకల్పనము; 
ఆదర్శప్రాయంగా, ఆక్మీయతాతీతంగా, సుకుమార మైన అర్జచ్భాయలలో సాగిన వస్తువిన్యా 

సము, “వరాశయ' కవితలు |పాచీన తమిళ సంఘానికి, నాగరికతకు దర్పణములు. 

శి, ఉత్తర సంగం కావ్యములు 

“అష్టాదశ ల ఘుకృతులు” (పదినెణ్ కిక్ కణక్కు_) గా వ్యవహరింపబడే వద 

కొండు నీత్యుపదేశ కావ్యాలు, ఏడు ఆత్మా|శయ కృతులు = కుక పరిశీలనార్హనులు, 

వీనిలో పాథమ్యం వహించే [గంథం తిరువళ్లువర్ రచించిన తిరుక్కురళ్ 

(కురళ్). ఇందు 1880 పాదద్యయ క వితలున్నాయి. దీనిని “వెజ్బా" అంటారు. మొదటి 

పాదం కన్నా రెండవ పాదం చిన్నది. 989 దీశక విభాగాల్లో సంధానమైన ఈ [గంథంలో 

మొత్తం మిది మూడు వర్గములున్నాయి. అవి (1) జీవితధర్మతత్వము (అరమ్-గృహస్థ, 
సన్యాస ధర్మాలు, (2) సాంఘిక రాజకీయ -అర్థ తత్వము (పొరుళ్ _అర్థము) (8) (పణయ 

తత్వము (ఇన్భమ్-కామము). ఈ [గంథం విశ్యకావ్యంగా అభినందిత మైనది. (బహు 

భాషల్లో అనూదిత మైన కావ్యమిది; ఇంకా నూతనానువాదాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి). మత 
విద్వేషాలకతీతంగా, మహావిజ్ఞాన స్యరూపంగా, విశ్వజనీన తత్వాకృతిగా వెలసిన [గంథ 

మిది. లలితమైన హాస్యం, యుక్తమైన రూపకల్పన, దేశీయాభిరుచి, భావత్మీవత, న్మిగహ 
గాం భీర్యాలు దాని కవిత్వపు సోయగానికి వన్నెలు దిద్దినాయి. (పణయేకి వృత్త నంవిధా 
నానికి సంబంధించిన [షాచిన సంపదాయాలు కటువుగాకాక కమనీయంగా నిర్వహింప 

బడ్డాయి. ఈ (గంథానికి ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు వెలసినాయి; వానిలో పరిమెల్ అళగర్ 

(వాసినది నుపసిద్ధము. ననీన దృక్పథాలకనుగుణంగా వ్యాఖ్యానాఐ వెలువడుతూనే 
ఉన్నాయి. 

మహానీయమానవుడై న ఈ మహాకవి జీవితం గురించి పుక్కిటి. పురాణాలు 

తప్ప [ప్రామాణిక వర్తమానం ఏదీ లభ్యం కావడం లేదు. ఇతడు మదరానులోని మెలాపువా 

నికీ చెంవన వాడనీ _ డ్రీస్తుశ కాదికి కొంత పూర్వుడనీ - అనగా 2౧00 సంవత రాలకు 

ముందరి వాడని నమ్ముతున్నారు. 

తర్వాతి రచనల్లో “నాలడియార్” అను కవితా సంకలనం (జై నకవులు రచించి 
నవి) “పళ మొళి” (“పాచీనో క్రి” - ఏకకవి కృతం లోకోక్తుల పోవాళింపు గలది) 
ముఖ్య మెనవి. ఓక్కొక్క దానిలోను నీతిబోధకాలై న వెణ్చాలు నాలుగు పాదాలు గల 

'నాణగు వందల వెంబా పద్యాలు - ఉన్నాయి, తక్కిన 8 ఉపదేళాత్మక కొవ్యాలుకూడా ఈ 

తరగతికే చెందినవైనా పరిమాణంలో చిన్నవి.  ఆత్మాళయ కృతులుకూడా చిన్న వే. వీనిని 
(వాసిన కవులు ఉ దేశపూర్వకంగా (పాచీన [పాంతీయ కవితా సమయబద్ధులు కావడంచేత 

వారి రచనల్లో, సంగం కావ్యాల్లో స్ఫురించే నహజధోరణి లు ప్రమైంది. సమర రంగ 

మహిమను (పశంసించే “కళవళి నార్పదు” అన్నది మరొక విశిష్ట కావ్యము. 

తి. కథనౌత్మక (పాచీన కొవ్యాలు 

క థనాత్మక మైన (ప్రధాన మహాకావ్యాలు: (ఇ) జంట కావ్యములు(1) సీలప్పదికారం 
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(మేఖలాస్వీకారము)-రా జయోగి ఇళతిగో ఆడిగఫ్ (వాసినది.(11)మణిమేకలె (మణిమేఖల)- 

సీత లెబ్బాత్స నార్ అను బౌద్ధకవి కృతము. (b) చింశామణి (జీవక చింతామణి)-తిరుత్సక ,_ 
దేవర్ అను జెనకవి రచిఆచినది. 

“వశ యాపతి” “కండల కేశి అనేరెండు కథనాత్మక కావ్యాలున్నూ, 'పెరుందేవ 

నార్ రచించిన భారతమున్నూ ఇప్పుడు లభించడంలేదు. 

సిలప్పదికారం గద్య-గీత-నాటక [ప్యకియలకు గిదర్శన పాయం, తమిళ సాహి 

త్యానికీ తలమానికము. నాయికా నాయకులుగా రాజులను గాక సామాన్యులను (కజ్జకి, కోవలన్ 

అను వారిని) ఎన్నుకోవడం, తమిళ దేశ రాజన్య తయ చరితను సమ గంగాను, సంకోచర 

హితంగాను ఉగ్గడించడం; [పజల జీవితం, ఆచార వ్యవహా ౮లు, జానపద గేయాలు, లలిత 

కళలు మున్నగు వానిని విశదీకరించడం- ఈ కావ్యం ప్రత్యేకతలు. ఈ కృతి _పాచీన కాలాన్ని 
విళోకింపజీ సే గవాక్షం; ఈ విషయంలో దీనికి “అడి యారు నల్హార్ " (వాసిన వ్యాఖ్యానం 

మరింత ఉపకరిస్తుంది. 
విషాద (పణయగాథ ఇందలి ఇతివృత్త ౮. కోవలన్ అనే వణిగ్యువకుడు తాత్కా_లి 

కంగా మాధవి ఆనే వేశ్యా వ్యామోహంలోపడి, తెలివి తెచ్చుళతిని-వత్మివత ఆ మిన తనపత్ని 
కణ్బగితో మధుర చేరుకొంటాడు. ఆక్కడ కొత్త టీవితం పారంభించాలనుకున్న కోవలుడు 

పాండ్యరాజ శా సనంవల్ల పొర పాటున వధ్యుడయ్యాడు; ఆ పత్నివత కో వాగ్నికి మధుర దగ్గ 

మౌతుంది. తర్వాత ఆమె పతి(వతాదైవంగా నెలకొంటుంది. ఇది _పసిద్ధ కథ. ఇళంగో 

కథనపద్ధతి మనోభావాలను శాశ్వాతంగా ఆకట్టుకోగల నేర్చుకలది 

ఈ కావ్యానికి ఉత్తరభాగం సాత్తనార్ కృతి. ఆందులో మాధవి పుతిక మణిమే 

ఖల బౌద్ధ సన్యాసిని కావడము వర్ణితం.కవి బౌద్ధసిద్ధాంత సమాపహితుడు కావడంచేత రచనలో 

కావ్యత్వం కుంటుపడింది. ఈ కృతిరచశా కాలం ఇంకా నిశ్చితం కాలేదు. 

చింతామణి చాల తర్వాతి కాలానికి చెందిన కృతి. (క్రీ.శ. 9 లేదా 10వ శతాబ్దం) 

కథావస్తువుకు ఒక సంస్కృత కావ్యం ఆధారం, 'వృత్తం' ఆనే ఛందస్సును తమిళ 

కవిత్వంలో మొట్టమొదట విసృతంగా వాడడంవల్ల, ఆలంకారిక మైన వివిధ [ప్రయోగాల ఆదృతి 

వల్చ తమిళ విద్వాంసులు దీన్ని గొప్పకృతిగా పరిగణిస్తారు. ఈ కృతికి “నచ్చినార్ కినియర్ ” 

వ్యాఖ్యానం (వాసినాడు, 

'కొంగువేశిర్' అనే రాకుమారుడు |వాసిన “పెరుంకదై (బృహత్కథ) ఇక్కడ 

పేర్కానదగినది. (ఈ కవి సంగం కాలానికీ చెందిన వాడుగా కొందరు విద్వాంసులు భావి 

స్తున్నారు). ఇది ఉత్తర భారతదేశమునకు చెందిన వాసవదత్త ఉదయకుల (ప్రణయ వృత్తాంత 

మును వివరించే కథాకావ్యము. ఈ కృతిలో కొన్నిభాగాలు ఈనాడు మరుగుపడ్డాయి. యథార్థ 

వస్తు వివేచనరీత్యా ఇది ఎంతో విలువ కలది. ఈ తరగతికి చెందిన పాచీనమైన తక్కిన 

లఘుకృతులలో తోలామొళితేవర్ [వాసిన చూళామణి (చూడామణి) ఒకటియగును, 

IV భరి సాహితోకదయం 

(కీళ. 6,7 శతాబ్దాల నుండి భక్తి సాహిత్యం రూపు కట్టసాగింది. ఇది [పజల 



384 
తమీళము 

మధ్య మతసంబంధమైన పునర జ్జీవనం కలిగించడానికి పూనుకొన్న వైష్టవ (ఆళ్వారులు) 
శవ (నాయన్మారులు) ఆచార్యుల కాలము. దాదాపు £50 సంవత్సరాలు సాగిన ఈ పురోభి 
వృద్ధి దశలో అంతకు ముందున్న _పాపంచిక దృష్టిగల కృతులు విస్మృతములై నాయి. అప్పర్ 
(తిరునావుక్కరసర్). జాన సంబంధర్, సుందరర్, మాణిక్కు వాచగర్, కారైక్కాల్ 
ఆమ్మైయార్, తీరుమూలర్ మొదలైన పలువురు శివభకులు రచించిన స్తో తగీతాలను పద 
కొండు (గంథాలుగా, నంబి ఆండార్నంధీ ఆను నతడు “తిరుమురై” అను పేరిట, 11వ 
ళ తాబ్దిలో సంకలనం చేసినాడు. ఈ విధంగానే పం(డెండుగుకు ఆళ్వారులు (పొయ్గె, భూత, 
పేయ్ ఆళ్వారులు అను మొదటి ముగ్గురు-కుల శేఖర ఆళ్వారు, పెరియాళ్వారు, ఆండాక్, 
నమ్మాళ్వారు, తిరుమంగై ఆళ్వారు మొదలై నవారు) రచించిన 4000 పోత గీతాలను ఆచార్య 
నాథముని 'డివ్య(పబంధి మనే పేరిట ఆ శతాబ్దిలోనే సంకలనం చేసినాడు. ఈ సాహిత్య 
మంతా |పాచీన కాలంనాటి సత్సం పదాయ బద్ధం మాతమే కాక “పాంతీయ ఆచారాలకు 
దృష్టాంతాలుగా ఉన్నది. క విత్వాశయం ఉదాత్తము, ఐహిక దృక్పథాన్ని త్మీవమత సిద్ధాంత 
పరంగా కేందదీకరించి, సాధారణ మానవ భావాలను భవ్యంచేసి, ఉన్నత పథంవైపు ఉన్ముఖ 
పరచే [పయత్నం జరిగింది. [కమేణ ఈ పాటలు. స్వర బద్ధం కావడంతో తత్ గితపథనం 
దేవాలయాల్లోను ఇతర మత సంస్థల్లోనూ జరిగే ఆనుష్టానాల్రో భాగమై భ్యదపడినవి. ఆండాళ్ 
రచించిన తిరుప్పావై, మాణిక్కవాచగర్ రచించిన తరువెంబావె (తిరువాచకంలో భాగం) 
ఆర్వాచీన కాలంలో బహుళ [పచారం పొందినవి. 

V సాహీత్య పునరుజ్జివనము 

11, 12వ శతాబ్దాలు గొప్ప సాహితీ పునరుజ్జీవనానికి సాక్షి భూతములు.[పసి త్రి 
ఉపదేశాత్మక రచనల్లో, ఆవై యార్ ఆనే కవయి తి (అదే పేరుగల సంగంకాల కవయి(ద్ద 
కంటె భిన్నవ్య క్రి) రచించిన “ఆతి నూడి” మొదలై నవి, జయంకొండార్ అనే కవి యుద్ద 
_పళస్సి గురించి రచించిన 'కళింగత్తుపరణి', సేక్కిశార్ అనే సరో త్రమ శివభక్తుడు ఇెవ 
“తిరుమురై 'లో భాగంగా కలివిన “పెరియపురాణం”, సాటిలేని మహాకవియెన కంబన్ |వాసిన 
“రామకదై” అనే విశ్వవిఖ్యాత “రామాయణం”, ఒట్టకూ త్తన్ రచించిన “తక్క యాగ 
పరంగణి”, “కులోత్తున్ విశ్లై తమిక్' మొదలై నవి,పుగశేంది రచించిన “నళ వెన్ఫా”- ఇత్యా 

R= 

దులు ఈ కాలంనాటివే, 

కొందరు విద్వాంసులు కంబన్ ఈ కాలానికి పూర్వుడంటారు. ఇది ఏవిధంగా ఉన్నా 
కంబ రామాయణం మాతం (మూలం వాల్మీకీ రామాయణమే అయినా) మహా ఇతిహాసంగా 
(పత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించింది కంబ రామాయణం తమిళ సం్రపదాయ సిద్ధమైనదే కాకుండా 
పదవిర్యాసం, కథన దక్షత, కల్పనా గరిమ, పాండితీ (పకర్ష, ఆదర్శ్మౌదార్యం మొదలగు 
వానికి మెప్పువకసిన కావ్యం. ఆనంతర కాలంలో ఈ రామాయణం పలువుర తాకిడికి (కర 
కళ లానికి) గురికావడంతో నిర్దుష్టము, నమ|గము అయిన కోధిత్క ప్రతి ఇంతవరకు ము|దితం 
కాలేదు. 



దార్మితక గమీష శేకిక్ 

(కంబన్ 'శడగోపర్ అంతాది' మున్నగు లఘుకృతులు రచించాడని |పతీతి; 

ఆలాగే పుగశేంది కూడా “అల్రి ఆరసాణిమాల్లై' వంటి జానపద గేయాలు రచించినట్లు 

నమ్ముతారు.) 

జైన రచబితలు ఉపదేళాత్మక రచనలు, వ్యాకరణ సంహితలు, నిఘంటువులు 

ఇత్యాదులను అప్పుడప్పుడూ రచిస్తూ వచ్చినారు. 

18వ శతాబ్దీకుండి ఆధునిక యుగందాకా ఉన్న మధ్యకాలంలో [వధానంగా 

వ్యాఖ్యాతలు, త త్యసిద్ధాంత పతిపాదకః లూ (పసిద్ధికెక్కారు. సంగం కావ్యాల వ్యాఖ్యానాల 

గురించి ఇదివరకే పెర్కోవడం జరిగింది. మెయ్కండార్ రూపొందించిన శైవ సిద్ధాంతం 
(శివజ్ఞాన బోధం); దానికి శివజ్ఞాన స్యామిగక్ వాసీన వ్యాఖ్యానం; వెష్టవ సిద్ధాంత వివరణాత్మ 

కంగా మణి పవాళ (తమిళ సంస్కృత) శైలిలో ఆళ్వారుల స్తుతి గీతాలకు వై షవాచార్యులు 

అలితంగానూ మూలాను సారంగానూ చేసిన వ్యాఖ్యానాలు అతి _పధానములై నవి. 

ఆచార్యుల లో ఒకడెన వేదాంత దేశికుడు (వేంకట నాథుడు) కూడా, వేదాంత 

విషయ సంబంధియెనా తమిళ సాహితీ దృక్పథంతో వినుతింపదగ్గ 400 పద్యాలు రచించాడు 

యోగ రహస్యాన్ని గురించి, వైద్యాన్ని గురించి 18 మంది సిద్ధులు రచించిన కవితలు ఇక్కడ 

సూచనార్హ ములు, 

తరువాతి కాలానికి చెందిన స్వతంతరచనల్లో పరంజోతి మునివర్ వాసిన “తిరు 

విశెయాడల్ పురాణం”, విల్లిపుత్తూరార్ _వాసిన భారతం, ఆరుణగిరి నాథర్ (వాసిన నాద 

గంభీరమైక “తిరుప్పుగళ్' (సో తాలు) పేర్కొనదగ్గవి, ఈ రచనలపై సంస్కృత ప్రభావం 

బాగా కనిపిస్తుంది. సంస్కృత పురాణాలకు అనువాదాలు, సారాంశాలు, 'పాంతీయ” పురాణ 

రచనలు దాదాపు 19వ శతాబ్దివరకు పెద్దఎత్తున సాగుతూ వచ్చినవి. కచ్చియప్ప శివాచారి 

యార్ (కచ్చప శివాచార్యులు) [వాసిన' కందపురాణం” తమిళ పురాణాల్లో చాలా పెద్దది 

సంస్కృత కృతి ఆధారంగా గల ఈ పురాణం కవి పాండిత్యానికి, వర్ణనా నై పుణ్యానికి నిద 

ర్శనము. అధివీర రామపాండ్యన్ (వెటివేర్ కై అనే (పఖ్యాత ఉపదేశాత్మక కృతికర్త) 

వ్రాసిన నైడదం (నైషధము) కవితా పావీణ్యం కలదిగా ఎన్నవచ్చును. పేర్కొదగ్గ 

ఇతర కవులు, వారి కృతులు: (2) కుమరగురు పరర్ (నీడినెరి విళక్క-ం, కాశిక్క కలంబగం 

మీనాక్షి అమ్మె పిశ్లైతమిక్ మొ 1), (|b) శివపకాశర్ (నాన్ మణిమాలై ), (6) పిళ్లై పెరుమాళ్ 

అయ్యంగార్ (అష్ట్మపబంధం), (6) తాయు మానవర్ (మళ, వేదాంత సంబంధ మైన 

కృతులు), (6) రామలింగ స్వామి (తిరు-అరుక్ పా), (1) గోపాలకృష్ణ భారతి (నందనార్ 

చరితం), (8) మహోవిద్వాన్ మీనాక్షి సుందరం . ((పాంతీయ పురాణాలు)- 

(పళ్ళతులు. 

బౌద్ద, జైనుల వలెనే, తక్కిన హైఎదవేతరులు కూడా తమిళ సాహిత్యాన్ని తమ 

భక్తిరస కావ్యాలతో, తదితర కృతులకో సుసంపన్నం చేసినారు. ఉదాహరణకు; 

ముస్టిములు 1 'సీరాపురాణం'- (మహమ్మదు (ప్రవక్త జీవిత చరితము) 12,000 

పద్యాలలో ఉమరుప్పులవర్ (ఉమరు పండితుడు) వాసినది. 

(25) 
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2 “పిశ్లెశ్రమిక్”- ((పవకృషపె) సక్కరైప్పులవర్ వాసినది. 

8 భక, మార్మిక గేయాలు-మస్తాన్ సాహిబు కృతులు. 
కై) న్రవులు4  “రక్షణ్య యాతిగమ్'- (జాన్ బన్యన్ (వాసిన పిల్మిగిమ్స్ పాగెన్కు 
క్ అను సరణం) (19వ శతాబ్దం) భక్తి గేయాలు (వాసిన కృష్ణ పిళ్లై రచన. 

ర్ గేయరచనలు-విశ్వజనీన మత సందేశం, నీత్యువదేశం కలవి (పతాప 
ముదలియార్ చరితం అను తమిళనవం బాసిన) వేదనాయకం 
పళ్లే కృతము. 

లం 
చ 

విదేశీయులు 6 “తేంబావణి'- (క్రీస్తు జీవితాన్ని చితించే మవో కావ్యం) వీరమామునివన్ 
అనే నామాంతరంగల కాన్ స్టాంటియస్ బెసి, రచించినది. ఇతడు ఇటలీ 
దేశపు మత ప్రచారకుడు. 17-18 శతాబ్దాల మధ్యకాలం 'కొన్నూల్' అనే 
వ్యాకరణ (గంథం, పాళ్ళత్య పద్ధతిలో కూర్చిన 'చతురంగరాది” (అకా 
రాది) అనే నిఘంటువు, వ్యావహారిక వచనంలో సరళమైన కథలు మొ॥ 
ఇతని రచనలు, 

7 ॥ిసు చర్మిత-సిద్ధాంతాలు %(క్రీళ. 17.18 శతాబ్దాలకు చెందిన ఇటలీ 
దేశపు మత పచారకుడు, రాబర్థ్ డినొబిలి రచించినది. 

సూచన:-. ఇటీవల కాలంలో, డాక్టర్ బి. యు. పోప్, బిషప్ కాల్డ్ వెల్ తమిళ సాపాత్యా 
న్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు. వివిధ 
దేశాలకు చెందిన అనేక విద్వాంసులు ఈ పద్ధతిపై తమ కృషిని కౌనసాగిస్తు 
న్నారు, 

మధ్య యుగం కవులు పెక్కురిలో, కాళ మేగం, సత్తి ముత్తుషులవర్ , పడి కాసు తంబిరాన్ [పభృతులు, ఉ|ద్భాంతి కొలిపే ఉత్పేక్షలతోను, చాతుర్యంతోను రంజక రచనలు సాగించినా, తర్వాతి సంకలనాల్లో తత్స రృకంగా మిగిలినవి కొన్ని చిల్లర మల్టర పద్యాలు మాత్రమే, 

20వ శతాబ్దంలో అద్వితీయ మహాకవి క్రీ, శే సు[బహ్మణ్యం భారతి; అతని దేశ భక్తీ గీతాలు సువిఖ్యాతములు. వాస్తవంగా అతడు అపూర్వదృష్టిగల జాతీయ కవి. దేశ భకి గీతాలతో పాటు సువితమయ్యే ఆతని కవితల్లో కొన్ని.ఉదాహరణకు కణ్ణన్ పొట్టు (కన్నయ పాట) పాంచాలి శపథం, కుయిల్ పొట్టు (కోయిల పాట)-సాపాతీ రత్నాలు. రామలింగస్వామి ఆడుగు జాడలో అతడు నరళమూ, సామాన్యమూ అయిన గద్యపద. శైలికి మార్గ దర్శకుడయ్యాడు; త్ర, శ్రర్లం అవిచ్చిన్నంగా కొనసాగుతున్నది. ఈ సంద రృంలో పత్యేకంగా పేర్కొనదగ్గ ఇతరులు: ఇటీవ మరణించిన భారతి దాసన్, కవి మణీ దేశిక వినాయగంపిశ్లే, ఎస్, డి, ఎన్, యోగి, 

V1 జానపదగేయాలు, వీరగాథలు ఇత్యాదులు 
సామాన్య పజానీకానిక్రి ఆధభినందనంకలిగించే ఏ జానపద గేయాలు, వీఠగాథలు 
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మున్న గునవి;వాటిలో కొన్ని-రాజాదేసంగుకథ, ఈ వరకే (పస్తావించిన అలి ఆరసాణిమ్మాలె, 
ముక్కూ_డల్ పళ్లు, హరిజనులకు సంబంధించిన ఇతర గేయాలు,లాలిపాటలు ఆర్త గీతాలు- 

(పచురితములై నాయి. కొర వగేయాల్ళొ తిరికూట ((తికూట)రాసప్ప కవిరాయని (17వ శతాబ్ది) 
కటోలకుర వంజి సు పసిద్ధము, పళ్లు, కురవంటి- అనేవి నాటకీయ ధోరణికి చెందినవి. 

V1 వచనం, వాక్రసం, నాటకం, నవల, కథానిక, ఇత్యాదులు, 

నాటకం: అరుణాచలకవి రాయని (18వ శతాబ్దం) రామనాటకం (పద్యాత్మ కం )ఆ కోలంలో 

పిసిద్ధ కెక్కినది. సుందరం పిళ్లై (19వ శతాబ్దం) పద్యరూపకంగా రచించిన మనోన్మణీ 
యం(ఆంగ్రకృతికనుస ణం)ఆధునిక నాటక పరిణామంలో (శేష్టమయిన మార్గదర్శక రచనగా 
భావింపబడు తున్నది. ఈ శతాబ్దిలో స్యతంతంగాను, షేక్సియరుకు అనుసృతులుగాను 

కీ, శే. సంబంధ ముదలియారు రచించిన నాటకాలు సంఖావనీయాలు. వర్తమాన యుగ 
సాహిత్యపు విలువగల |పశ స్త రూపక పురోభివృద్ధికి అనువై నది కాదు. 

పోబోనం: ఇదివరకే సూచించినట్లుగా, వచనం అభివృద్ధి చెందడం ఆన్నది 
ఇటీవచే జరిగింది. కాని [పథమ వచనావలందీగా పేర్కాదగ్గది “ఇర యనాద్ వాసిన 

అహప్పొరుక్ ఆన్నదానికి-7వ శతాబ్దంలోనో ఆతర్వాతనో సంగకవి కంచె భిన్నుడైన 
మరొక నక్కీరర్ (వాసిన వ్యాఖ్యానం, ఈ తరగతికి చెందిన వ్యాఖ్యాతలు ఇటీవలి కాలం 

లోను-మ రై మలై ఆడిగశ్ వంటి వారుఉన్నారు. 

సరళ సాహిత్య శైలిలో, విభిన్నవిషయాల గురించిన వ్యాసాలు, (సాంకేతిం 
మైనవి, పరిశోధనాత్మక మైనవి కూడా సుబహ్మణ్యభారతి, తిరు వి.క, కల్కి (ఆర్ .కృష్ణ సా కా 

ణు 

మూర్తి) మొదల్భె న వారనునరించిన మార్గంలో వెలువడుతూనే ఉన్నాయి. 

నవలల్లో, ఇవెవర కే పేర్కొన్న “పతాపముదలియార్ చర్మితమే”కాక రాజం 
అయ్యర్ (వాసిన శమలాంబాశ్' మాధవయ్య [వాసిన 'పద్మావతి' మొదలై నవి తొలి తొలి 

రచనలు, కీ ౫. కలి. నవలబగా చింతించిన చారి తక [ప్రణయ గాధలు సు పసిదాలు, 
(టు > 

అశసికి అనుచరులు పస్తుతం అసంఖ్యాకులు. 

కథానికాప్రక్రియ 20వ శతాబ్దిలో (ప్రముఖ వ్యాప్తి నందుకొన్నది. వి.వి 

యస్, అయ్యర్ , పుదుమెపి త్రన్, కు.వ.ర, రాజాజీ (విశిష్టంగా నీతి దృషాంత 

కథానికలు) సుప్రసిద్ధ కథానికా రచయితలు. 

17111 'ఉపనసంహారము 

ఈ పీఠిక _పాయికంగా ప్రాచీన తమిళ కవితాపరామర్శ అని గుర్తింప వచ్చును. 
నియత పరిధుల్లో-అనువాద వైఖరులు, బాలసాహిత్యం, పరిశోధన, సాహిత్య విమర్శ, 
పతికలు, విదేశీయ ప్రాబల్యం, తమిళవిజ్ఞాన సర్వన్వసంకలనం- ఇత్యాద్యాధునిక సాహా 
త్య సంవిధానం గురించి పసావించడానికి అనువు పడలేదు. 
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విషయసూచిక 

(నంకోలనోతో ల్ల: ఆచార్య టి. ఏ, మీనా& సుందరం) 

సంగం కావ్యాలు: 

ఎట్టుత్తా_గె ; కురుంతగె 

అహానానూరు, పరిపాడల్, 

ఐంకురునూరు, పశ టుప్పత్తు, 

ముల్లెప్పాటు, 'నెడునల్ వాడై 

తిరుక్కురళ్ 

నాలడియార్ 

సిలప్పతి కారం 

మణిమేగలే 

'చేవారం 

తిరువాచకం౦ 

తీరు వెంబ్మావె 

నాలాయిర దివ్య వబంధం 

తిగుమంతిరం 

సిద్దుల పాటలు 

జీవక చింతామణి 

రామాయణము 

రియ పురాణం 

కందపురాణం 

మవోభారతము 

కు|టాలకు గ-రవంజి 

తిరు- అరుళ్ -విలాన-ప్పర 

శివణక 0 

తిరు-అరుట్ -పొ 

కూడలూర్ కిళార్, కపిలర్, కరుంగుడి 

మరుదనార్, పోతనార్, ఇర్హింపెరువశితి 

యార్, కడువన్ ఇళ వేయిననార్, కావూయి 

యా ,టుక్కాప్పియనార్ , నక్కీరర్ . 

నప్పూత నార్ 

తిరువకువర్ రో 

ఇళంకో అడిగక్ 

సీ త్తలెబ్బాత్త నార్ 

తిరుజ్ఞాన సంబంధర్ , అప్పర్, సుందరర్ 

మాణిక్కవాచకర్ 

పెరియ ఆళ్యార్, ఆండాశ్, కులశేఖర 

ఆళ్యార్, తిరుమంగె ఆళ్వార్ , భూతత్తు 

ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ 

తిరుమూలర్ 

తిరు త్తక్క తేవర్ 

కంబన్ 

ఛెక్కి_కార్ 

కచ్చియప్ప శివాచారియార్ 

వల్లి పుట్తారార్ 

తిరుకూత రాసప్పక్క విరాయర్ 

తాయుమాన స్వామిగళ్ 

రామలింగస్వామిగళ్ 



చాటువులు 

నందనార్ కథ 

భారత సముదాయం 

ఊళికూ త్తు 

చెన్ తమిళ్ నాడు 

సిలువవై రతకుడె న పసు 

సంకలనము 

జానపద గేయములు 

వీరగాధలు 

1. రాజా దేసింగు కథ 

బి. అలి అరసాణిమ్మూలి 

వీధి దీపము 

పట్టినప్పాాలి - ఒక వ్యాఖ్యానము 

భారత 'దెళము-స్వాతం। తము 

వేపమొక్క- తపన్సు 
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కాళ మేఘప్పులవర్ , సత్తిము త్రప్పులవర్ 

పడిక్కాసు త్తంబిరాన్ 

గోపాలకృష్ణ భారతి 

సు బమణ్యభారతి 

కవిమణీ దేశిక వినాయకం పీ శ 

భారతి దాసన్ 

ఎన్, వానమామళలి 

పుదుమె ప్పిత్తన్ 

మరైమళలె ఆడిగక్ 

తిరు వి. కళ్యాణ సుందరనాద్, 

రాజాజీ 

సంగకావ్యములు 

అష్ట సంకలనము (ఎట్టుతొ గ) 

(1) లఘుసంకలనము (కురుంతా గ) 

(2) కురించి (పర్వత [ప్రాంత ములకు సంబంధించినది. సమాగమ దృశ్యము) 

మా అమ్మ షీ అమ్మ అన్యోన్యం నన్నిహితులొ? 

మా నాన్న మీనాన్న పరస్పరం సంబంధులొ? 

సివూ నేనూ మరి తరతరాల సుహృదులమో? 

సారారుణ- ఉర్వరలో సార్దరిమౌను వర్గాంబువులు-ఆ'స్లే? 

వలపు లొలుకు మన ఎదలివి కలిసి మెలసి పోయెనులే 

(ఇందలి ఉపమా సౌభాగ్యానికి కవి సు పసిద్ధుకు) 

సూచన ;- సమాగమ వాంఛ తీరడంతో యువపియుడు తన్ను పరిత్యజింప వచ్చునేమో 

అని కన్య అయిన _పేయసి ఒకతె భయపడుతుంది ఆముగ్గ వీక్షణంలో కలి 

గిన ఇక స్మాల్ పరిణామం ఆమె రహస్సంశ యాన్ని బయలు పరచింది, సూక్ష్మ 
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బుద్ధియైన యువకుడది గమనించాడు తన _పేమ *రంతరమైనదని ఆతడు 

పై విధంగా అభయమిస్తాడు 

(11) ముల్చై (గోపభూములకు సంబంధించినది శద్ధాసూవక స .దృశ్యం) 

విరిరేకులవోలెనున్న మెత్తని తన |వేళులతో, 

పేరుకొన్న 'పెరుగునామె పులుసు చేయపుణుకు చుండ 

అంతలోనే దిగజారెడు అమలమెన చీర చెంగు 

కడుగని తనచేతులతో కట్టడగా చెక్కికొనియె; 

సకాలమున పెరుగు పులుసు గుబాళించవలెగు 7 దె- 

తాలింపుల ఘాటగు పొగ సీలోత్సల నేతమ్ముల 

నావరించి కారి;చిన కలక పొటు చెందదామె 

వలపారగ వండినట్టి ఆ కమ్మని పెరుగు పులుసు 

చెలువారగ వడ్డించెను చెలువ తనదు పెనిమిటికిని, 

“అహోకమ్మ దనం” అనుచు ఆతడక్కరతో చవిజూచెను; 

అంతకన్న అనువు గాను అతను వేరు పల్కగలడె; 

ఆ వలపుల పర్మిశమకు ఆర్హ మైన పతిఫలమది- 

ఆంతఠంగ సంపితిని ఆమె పొంగి పోవగాను 
మందహాస విశదమయ్యె అ సుందర వదనమపుడు (187) 

కూడలూర్ కిళార్. 

సూచన :. ఒక పురంలో ఇల్హాలుగా ఉన్నామెను చిన్ననాటి దాది (ఉపమాత) చూడవచ్చింది; 
తానా ఇంట చూసిన ఒక సన్నివేళాన్ని ఆ పురం విడిచి తన ఊరు చేరుకొన్న 

ఆ దాది ఇల్తాలి కూరిమి తల్లికిపె విధంగా నివేదించింది. 

(2) నటినై యు ((పాంతీయమ.) 

(1) కురించి.పర్వత పాంతము. 

ఆడి తప్పని వాడు [పియతముడు నా విభుడు, 

నాదు బిగికౌగిలిని వీడి యెరుగని వాక; ' 

ఎత్రయిన కొండల్లో శ్రీ గంధ తరువు పై 

తావి పుప్పొడి వలని నె తమ్మి తేనెపెర- 

సాటిలేనిది గాదె సహజ మాధురిని. 

మారాగ జంధమ్మునత్లే సున్నితిము; 
రా 

నీరులేకున్న చో నిలచియుండదు జగము 

అగ్రి, తానులేకున్నచో నేనుండనని తెలిసి 

(పియమునే చూవించి మురిపించు గాని, 
నా సోగ కనులలో అ కవులు జారగా 



సంగ కొవర్థిములు 

చూడ జాలనివాడు; నీ వన్న రీతిగా 

ననువీడి ఒకనాడు వేరుగా నడదుకొను 

తెరువు తెలియని వాడు; తథ్యమది నామాట (1) 

-కపిలర్ 

సూచన :- తనయవ  (పియతముడు తనను విడిచి పెట్టనన్నా 

నెచ్చెలితో అనురాగిణియైన ఆ యువతి చెప్పిన ఆధిక్నేపం పై వచనం, 

(11) పాల్పె (మరుభూమి దృశ్యము) 

తళతళ మెరిసే పసిడి గిన్నెలో 

తేనెను కలిపిన తీయని పాలను, 

నెరసిన కురులవి చెదరుతు౨డగా 

వయసులు చెల్లిన దాదులు శ్రమతో, 

మొగ్గలు తొడిగిన లేత రెక్ములను 

చేత పట్టుకొని బెదరిస్తూ 

తమ చేతికి నందక 

గిరగిర తిరిగే ముద్దుల పట్టిని 

“తినవమ్మా ”! అని ఆప్యాయంగా 

అనిపించుకొనే ఆ అల్లరి పిల్ల- 

పొదరుల చుట్టూ పరుగులు తీసూ 

ముత్యాల్ పొదిగిన బంగరు టందెలు 

ఘల్లు ఘల్టుమని రవళి చేయగా; 

అలసీ సొలసీ దాదులు, తమపని ఆపు చేసికౌనగా 

చిలిపి తనముతో అలరించిన చిన్నది; 

బలే విధముగా మారిపోయిన. ! 

ఈ నడవడిని ఈ తెలివి తేటలను 

ఎప్పుడు నేర్చునో! ఎట్ల నేర్చెనొ! 

తన (పియకాంతుని లేమి వేళలో 

పలు కష్టాలను పొలు పంచుకొను;? 

ఆ స్సితి నెరిగిన తండి, |పీతితో 
థి 

పంపిన విలువగు భో జ్యపదార్థము 

చేకొన నొల్లని అభిమానవతి, 

మండు వేసవిలో గవానాటవిలో 

పలుచగ పారే సెలయేరు వలే 

బాలీ చాలని తిండియులేక, 



392 తమిళము 

సీఠసించి కడు సనుగిలి*డి, జయో నా కన్నతల్లి (110) 
on శ. J 

సూచన :- వై_ వాహిక బీవితం తన కుమారెలో కలిగించిన అకస్మాత్ పదిణామానికి చకితు 

రాలన తలి తెలిపినవి పె వాక్యాలు. 

(8) ఆహనానూరు (అత్మా శయ కవితా చతుళ్ళతి) 

(1) ముల్లె (అటవీ దృశ్యము] 

వానలు వచ్చెను; అంతటా అడవి 

ఆపుడందాలు దిద్దుకొనె. 

మొల్ల తీగలను నిండయి కన్సడె 

చక్కగ, పదునుగ, మొగ్గల మొత్తము, 

“ ఇల్లం” తరువూ, పచ్చ బోదెగల 

'కొన్దె9' వృక్షం నును మొగ్గలతో 

విరియ గాచినవి వడివడిగా, 

మెలికలు (దిప్పిన ఇనుప కమ్మివలె 
కొమ్ములు గల దుప్పి, లోయల లోపల 

ఇటు నటు గంతులు పెట్టసాగినది; 

గీష్మాతపమున ఎండి దిగులుగా 

బీపఏలు వారిన నేలలు చక్కబడినవి, 

ఉరుముల మెరుపుల కురిసెను మబ్బులు 

భువికి కాంతికరముగా పెను వర్షం. (4) 

-కురుంగుడి మరుదనార్ 

సూచన :_ ఒక కన్యకు ఆమె నెచ్చెలి పై విధంగా వర్షుర్రవును వర్ణిస్తూ, ఆమె కర్తవ్యాన్ని 

గుర్తు చేస్తున్నది. 

(11) పాలై (మరుభూమి దృశ్యం) 
బహు దూర దేశాలకు నా |పయాణం 

ఇది మేమిద్దరం చేసుకొన్న నిర్ణయ. 

వీడికోలు సమయంలో ఆమె నాదు చెంతలేదు. 

భావోద్యేగంలో రుద్ధమెన కంఠంతో, ఆమెను 

పిలిచాను, సెలవు తీసుకో దలచాను; 

ఎప్పట్లా సమాధానం రాలేదు నాడు 

ఓక్సవేళ నా పిలుపు విన్నటో, లేదో? 
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చిన్నారి పాపను చంక కెత్తుకుని 

మెల్లిగా వెలువడెను లోనుండి తాను; 

నా కంఠం సూచించే వ్యాకుల పాటువల్ల 

తెచ్చికోలు నవ్వులతో నెమ్మదిగా నిలిచె చెంత, 

తన ఒంటరి తనమప్పుడు నేను చూడగలిగాను 

సహజమైన ఒయ్యారము తొలగిపోవ, తడబడుతూ 

నేలమీద ము[దలుగా అడుగులు కదలిస్తూ 

చిరునవ్వులు చిందిస్తూ సమీపానికి వచ్చెనామె. 

దుఃఖంతో మిళిత మైన ఆ లేతనవ్వులు 

ఎదలో తీయని తలపుల కదిలికవలన కాదు 

దానిమ్మ గింజల్లాంటి పలువరుస కనివీంచనే లేదు, 

సోగకనులతో దాగిన మమతలు కానరాలేదు, 

కారణమేమిటో తెలియ లేకున్నాను. 

పూర్వుం-ధన సంపాదనకోసం నేను, 

దూర దేశాలకు పోవాలన్న నా మాటను తలచెనేమో! 

ఆ నాడు తడియారిన గొంతుకతో ఇలా పలికెనామె 

“నన్ను ఒంటిదాన్ని చేసి తగునా పోవుట మీకు? 

ఒక్కనాడూ నిన్ను విడిచి ఉండలేను నేనంటూ 

పలికిన ఆ సాంత్యనాలు ఏ మైనవి నేడు? 

నేను విన్న భయంకరపు 

చెడారులెట్టు దాటగ ఆవు? 

కాలమెరుగని కారడవులలో 

ఎండిన మామిడి వృషాలను 

[కీడార్థమువలె కుప్పలుగా, 

బండల పె మిసమిసలాడుతు 

రాలిపడిన రాచ ఉసరికలను, 

మండుటెండ వేళల్లో 

మాడియున్న కొండచరుల 

పేర్చినట్టు సూదిరాళ్లు 

అడుగడుగున చీల్చుచ్చుండ 

ఏరీతిని సీ పయనం సాగింతువు? 

కంటి కింపుగాని కారు వీళ్ళవి . 



తమిళవ్ష 

ఏరీతిని దాట గలను? 

(కాస్ ఆ స్థితి గడిచె కొంత, 

సమ్మతించె ఆమెయు నంత) 

ఆమె చూపు మౌనంగా 

నాకేదో తెలుపుచుండె 

కానీ ఏమది? [ బహుళ: 

కలుగునా పునర్శీక్షణ 

మశియెడు _పత్యాశయొ?] 

ఏవో అవిశ్న్చయ మేదో నిస్పృహ, 

పోగగు పొగమంచువలెను 

(కమ్ముకొనె కన్నీటిని 

నేను కాంచ గలిగినాను. 

యత్నించెను తానెంతో, 

అణగదయ్యె ఆవేదన; 

సంయమనందారి సంయమనాసిది (పకృతి దారి (పకృతిది, 

గుండెలకును హత్తుకొన్న 

వసిపాపని బుజ్జగించు 

నెపమున తలవంచుకొనియి; 

సీరునిండి నిర్మలముగ పారుచున్న ఏటినుండి 

తెచ్చినట్టి అల్లిపూల యె రని లేదండ యొకటి, 

ఆ పాపడి శిరసుమీద ఆందముగా అమరియుండె. 

— మరి దేని నేనప్పుడు చూడగలిగినాడ చెపుమ !! 

మెడలో తా దాల్చి నట్టి పౌగడ పూలదండయపుడు 

పాలిపోయె నిట్టూర్పుల వేడిగాలి సోకగాను- 

[లోని తాప మణచివేయ జరుగునదంతేకద [| 

“చెంత నేనున్న పుడే ఇంత వందురు ఆ, ఉతమురాలు 

వదలిపోవ తథ్యముగా |బతుక జాలదని తలచితి, 

యా[తానిర్ణయమిప్పటికి సిలుపు చేసుకున్నాను 

-పాల్రైె, వాడియ పెరుంకడుంగో 

('పాలై” కవిగా [పసిద్ధుడెన ఒక యువథాజు) 

నూచన: ఒక యువకుడు తన ఇంట సంభవించిన ఉ ద్వేజక వియోగ సన్ని 

వేశాన్ని స్మరిస్తున్నాడు. 

ఈ ఖండికకు ప్రాచీన వ్యాఖ్యలోని అధస్సూని ఇట్లున్నది, ఒక “యవకుడు 
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వీడ్కోలు సమయంలో, చింకాకాంతయైన భార్యను చూచి, ధనార్దనకైన తన దూర 

[ప్రయాణ నిర్ణయాన్ని తోసి పెట్టిన విధం తెలుపుకుంటున్నాడు ! 

మదాసు విశ్వవిద్యాణఅయానికి చెందిన డా, ఎం. వరదరాజన్, ఆ |పాచీక 

విస్తృత వ్యాఖ్య-కవి చిత్రించిన పరిసర పరిస్థితుల దృష్టా సవరణ కోరునని విశదపర 

చారు. పస్తుత రచన వారి వ్యాఖ్య కనుసరణము, 

(4) (1) పురనానూరు [పర్మాశయ కవితాచతుళ్శతి 

ఇంకా ఈ వింత జగము 

ఎలా నిలిచివున్నదంటూ 

అబ్బుర పడుతావుకడూ ? 

ఎందరో మహాత్ములిక్కడ 

(బతికి యుండు కారణమున 

అమృతమే తమ చేతికందినా 

ఆది మధురమ్మని తా మొంటరిగా 

ఆస్వాదించరు వారు 

పగయన్నది వారెరుగరు, 

పరులను వెరపించే పనులుచేయు 

దుర్బల మనస్కులు కానే కారు; 

కీ ర్రికొఅకు తమ [పాణ 

త్యాగానికి వెనుదీయరు; 

కాళ్యతమగు అపకీర్రియె వెలగా 

(పపంచ లాభం సం|పా ప్తమైనా 

వదలి పెట్టి మిన్నకుందురు 

అలపెరుగరు; తమకుగాక 

పరుల కొజకు పొాటుపడెడు 

సరత వెభవోపేతులు, (188) 

-(ఇళం పెరువచతియోర్ ) | 

(11) ఈ జగమంతా నా ఆవాసం; అందరూ నా కాపులే. 

మన మంచి చెడ్డలు పరులు అల్లేఏ కావు; 

మరణమన్నది (కొత్త కాదని నాకు బాగా తెలుసు; 

ఆనందం అలవడితే చిందులు తొక్కలేదు; 

ఆపదలు తాడిస్తే ఆదరిబెదరి పోలేదు; 

మెరపులతో పిడుగులతో మేఘమ్ములు వర్షించును; 
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'ఘోషిస్తూ వరదలు పెనుబండరాళ్టను దొర్రించును; 

(పవాహవేగంలో తగులుకొన్న తెప్ప, ఎటకో తొలగిపోవును- 

అద్రే- అమూల్యమైన మన జీవితమును 

నిర్ణయవిధి ఆల్లల్లా డిందు 

ఆందుకే, నేను. ఆఢ్యులను చూచి ఆశ్చర్యపడను 

దీనులను హీనులను నిరసింపలేను. 

-కణియనర్ పూంకున్దనార్ , 

[“పూలకొండ' కు చెందిన ఖగోళజ్ఞుడు, జ్యోతిష శాస్త్రవేత్త) 

(111) కడలిదాక వ్యాపించిన పుడమిని నిర్భీతిగ 

వెల్లగొడుగు నీడలోన సింహాసన మధివసించి 

సాటిలేక పాలించే స మాట్టునకఃగాని, 

క్షణ వి శాంతిని కోరక ఆహోరా తమలమటించి 

జంతుజాలం వేటాడే ఆజ్ఞానకిరాతుసీకి గాని, 

తినడానికి కొంత తిండి, ఆచ్బాదనకొక్ వస్ట్రం- 

ఈ రెండే అవసరాలు; 

తక్కిన అవసరాలు సరినమానమే; 

దాతృత్వమె సంపద లక్ష్యం; 

స్వంత సుఖం అన్వేషి స్తే 

మన జీవితమున నష్టమౌను 

ఎన్నో అమూల్యార్థములవి, (187) 

_నక్కీరర్ 

(ర) _పరిపాడల్ (ఈ పేరుగల (_పత్యేకమైన ఛందంలో కూర్చినది) 

కదంబ గుచ్చఘనహారధారీ: స్వామీ! 

సీ దయాగుణమున తేలెడు ధర్మాత్ములు, 

మహర్షి పీయులగు నీ నిశ్చల భక్తులు 

నీ పాద సన్నిధి తప్పక చేరెదరు. 

మంఠడెడు ఎద, మరి ఎదిగిన |కోధం గల తామసులూ, 

ధర్మపథానికి దూరవరులగు అదృష్టహీనులూ, 

కాషాయాంబర కపట హృదయులూ, 

పునర్జన్మమే లేదను మూర్జులు- 

ఎన్నడు చేరుట నీ పాదమ్ములు 1 

ట్! 
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అందులకే నేనర్థించను 

బంగారాన్ని భాగ్య భోగాలను. 

అంతులేని నీ ఆనుకంప, 

ఆచంచల పద భఖ క్తి 

వీటిఫల మైన ధర్మ బుద్ధి- 

ఈ తయమునకే నిను వేడుదు. 

-కాడువన్ ఇళవేయిన నార్ 

(ఆటవిక జాతికి చెందిన ఒక యువకుడు) 

(రి) ఇంకురునూతు | లఘుపద్య పంచ శతి] 

బిడ్డను బిగి కౌగిలిలో హత్తుకొనెను తండి, 

ఇరువురినీ తన ఆశ్రషములో బంధించెను 

ఆ తొక్కుపలుకుల బుడుతని తల్లి; 

ఆ తీరున వారందరు మంచముపై మైమరచిరి, 

ఈ రీతిగా నున్న వారు తమకంటే సంపన్నులు 

ధరణిలోనె లేరంటూ తలపోసి సుఖించిరి (409) 

సూచన: పెంపుడు కూతురి ఇంటికి పోయివచ్చిన దాది, ఆ కూతురు కన్న 

తల్లీకి సంతోషంతో విన్నవించిన వృత్తాంతం, 

(7) పది టుప్పత్తు (దశదళక నులు) 

ఓ రాజా చిరకాలం వర్టిల్దుము! 

నిత్య సత్య వచనుల్లైన కవులు నీదు 

కీరిని సదాస్తుతియింతురు; 

సీవు చూ పెళ్లే కరుణకు 

సీ శతృవులు కూడా సంతోషిస్తున్నారు 

సీ శేమంకోరేవారు 

సీ విచ్చే బహుమతులకు 

తృ వహిస్తున్నారు 

సీ విద్యావైశద్యము, శమదమసంప తి 

నీ నయవర్తనము, నిర్మలమై వినుతికెక్కె.. (87) 

(కాప్పియా_టుక్కాప్పియనార్ ) 

సూచన : ఒక చేరరాజుకు సంబంధించిన మంగళాశంసనము. 

(8) కలితొగ (“కలివెణ్బా" అనే ఛందోగతికి సంబంధించిన కవితా సంకలనం) 

కురించి (పర్వత (పాంశాలకు సంబంధించినది) 
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తళ తళ మెరిసే కడియాల్ దాల్చిన 

ఓ నా చెలి! విను, ఒకవార్త; 

ఆడ పిల్లలము మనమందరమూ 

ఆబాడుకొనే చోటు తెలుసుకద।! 

-మనము కష్టపడి అక్కడ కట్టిన 

ఇసుక మేడలను కూర్చి కాలితో, 

ముడుచుకొన్న మనకొప్పులు లాగీ, 

బంతి గుంజుకొని పరుగులుతీసీ 

వేధించుటలో ఆనందించెడి, 

అల్లరి కుణ్బడు, మొన్నాకనాడు 

నేనూ అమ్మా కూర్చొని ఉండగ, 

ఇంటికి వచ్చెను "గృహిణుల్దారా ! 

దప్పి గొంటినే నీళ్ల పోయుడ”ోని; 

మా ఆమ్మచూసీ, నాతో అప్పుడు. 

“ముద్దులకూనా! వచ్చిన వానికి 

పసిడిపూత గల కడవనీటిని 

దప్పితీరగా పోసి రమ్మ ”నెను. 

వెళ్టితి నేనును తల్లి మాటపై 

వచ్చిన వానిని గుర్తు పట్టకయె; 

అంతలోన ఆతడమాంతముగా 

గాజులు తొడిగిన నా ముంజేతిని 

ఒడిసి పట్టుకొనె మోటుతనముతో. 

భయ బాధలతో చకితురాల నె 

“చూడమ్మా వీడేమి చేసెనో” 

అని గట్టిగా అరచితి, వెంటనె 

అదరు బెదరుతో పరుగిడి వచ్చిన 
తల్లి చూసె నను, _పళ్నార్థకముగ | 

(కుదురుపడితి నప్పటికేనును) 
“ తాగుచుండ పొరపోయె నతనికొని 

పలికితి; అంతట, తల్లి అతని 

వీపు నిమురుతూ, తట్టు చుండగా, 

ఆ కొంది యువకుడు సూదుల్దాంటి ఓర చూపులను 
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నా పై విసరుచు విరగబడి నవ్యుచుండెను, (51) 

-కపీలర్ 

సూచన  ఆవేళలో తానెదుర్కొన్న విచిత సమాగమాన్ని నెచ్చెలితో ఒక కన్య 
చెబుతున్న సన్ని వేశమిది, 

పతుప్పాటు (దశగీతములు) 
యాని లు 

(1) తిరుమురు గాటుప్పడె (సుబహ్మణ్య దేవునిచేరడానికి మార్గసూ వ) 

పరమాత్మునిపాదమ్ములు మెదలడానిక నువుగా 

నీ హృదయం నిర్మలముగ ఉంచుకొనగలిగితే, 

ఆహంకార రహిత మైన అవస్థ నందుకోవాలని 

(పతి నిత్యం యత్నిస్తూ నీవున్నట్టయి తే, 
స్వచ్చమైన నీఎదలో ఉదయించెడి 

అభిలాషలు నిక్క ముగా ఫలియించును; 

సిద్ధించును చిరకాంశితమగు మోక్షము (62-66) పాదాలు 

_నక్కీరర్ (ముధురొపుర జ్యోతీషుని కుమారుడు) 

(2) మొల పాట (గోపగీతము) 
ళా 

(ఒక శిబిర దృశ్యము) 

అది సరిగా ఆరరా తి; పెనునాల్క-లతో 
థ్ 

మెరిసె గంటల మోతలపుడు ఆగిపొయే; 

ఆడవి మొల్లతీ గెలెల్ల తెల్టగ విరబూచెను, 

చుట్టునున్న చిన్న పోదల పూల తావి కప్పివై చె, 

చిలుగాలికి కదలాడెను పుప్పాడిమయమైన పొదలు; 

ఆలాగే తూగుతు ఉన్నా, క ర్రవ్యంలో జాగ్భతి కలిగీ 

వృద్దులెనా నిటారుగ నిలిచి, సితాంబరములు తాల్చినవారై 

తమ సిగలిచుక కదలుతుండగా, రాజ రక్షకులు మెదలుచు నుండిరి. 

రక్షణగల శిబిరంలో చక్రవర్తి నిశ్రమించె; 

ఉదయమ్మున జయభేరీ లతని జయము (మోగించును 

నప్పూతనార్ (కావెరిప్పూం పట్టణముకును చెందిన బంగారు వ్యాపారికుమారుడు) 

(8) నెడునల్ వాడై (హేమంతపు విసురుగాలి) 

(సీతు బాధకు గోపాలుర అగబాట్టు) 

జలధరాలు ఖీకరముగా విరుచుకు పడె విశ్వంపై, 

కురిసెను నవ ఘన వర్షం కండలతో పోసినట్టు, 

ఉప్పాం గెడు వరదలన్న గ ర్లించిరి గోపాలురు; 
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క|రలతో అవలిస్తూ ఎత్తగు ప్రాంతాలకు 

గోగణములను భదముగా తరలించిరి వారప్పుడు; 

కాని అచట కుదరలేదు నెమ్మది ఏ మాతము వారికి; 

పెద్ద రేకులున్న వాకి ఆలి పూలదండలప్పుడు 

చెదరిపోయే వెంట తరుము జడివానల ఉరవడికిని. 

వీచెడు చలిగాలి వారి [పాణాలను కొరికివేయ 

చలిమంటలు కాచుకొనగ అంటించిన కొమ్మలతో 

అదరు వదరు చెంపలతో గజగజమని గుమిగూడిరి. 

--నక్ష్కీరర్ (మధురలో జ్యోతిళ్శాస్త్రజ్ఞుని కొ డుకు) 

తీరువళ్ళువర్ 

తిరుకుపురళ్ 
(రెండు వొదొలుగల నీతివలువలు ) 

మనసున మాలిన్యము లేకుండు టే “ధర్మము” 

తక్కినవన్నీ డంబములు, వ్యర్థాలు. (84) 

అనురాగ హీనులు అన్నియు తమవే అనుకొందురు; 

అనురాగవంతులు తమ ఎముకలుకూడా పరులసొమ్మంటారు (72) 

చంపునంత కీడు ఒకడు నీకు తల పెట్టినా 

వాడు ఇదివరలో చేసిన మేలు తలుచుకుంటే, ఈ కీడు మాయమవుతుంది (109) 

పరుని తప్పుల నెన్నునట్రే, తనదు తప్పుల నెన్నగల్లిన 

విలువగల [పాణాన కేకీడు వాటీల్లు? (190) 

చదువదలచినదెల్ల నిర్దుష్టముగ చదివి 

పిదప, ఆ చదువుకనువుగ నడచుకోనెరుగుము (891 ) 

సత్యము ఏ నోటినుండైనా మెజుపులా వెడలివచ్చును 

ఏ నోట ఏ మాట విన్నప్పటికినీదాన్ని గ్రహించడంలోనే విజ్ఞానంఉంది (428) 
చో 

విషము కలుపుట చూచినను, అది తెలిసి |తాగెడువారు 

ఎల్లరిని (పేమించు సంస్కారయుతులు (580) 

అణగని ఆకలి, తీరని వ్యాధి, పగగొన్న శ్యతువు- 

ఈ మూడు దరిజేరనీయనిదె గొప్ప భాగ్యవంతమైనదగు దేశము (784) 

సూచన : ఇది ఓక దేశపు ఘనతను సూచిసున్నది. 
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ఉన్న తస్థితినుండి జారి పడినవారు 

శిరసునుండి రాలిన కిరోజమువళె నౌదురు (964) 

పుట్టునట్టి తీరు పుడమినందరికొక టే 

యత్నాలు వేరుపడ ఘనతయు వేరుపడును. (972) 

బిచ్చమె త్రి, బతుకుటకే కొందరిని సృష్టించివుంటే 

ఆదోషం (సష్టకే అన్యయించునుగాక. (1062) 

నే చూడగా తాను తలవంచి నిలుచు 

నే చూడకున్నచో తలయె త్తి ననుచూచి చిరునగవు చిందించు 

నా మగువ (1094) 

చదువు పెరుగుకొద్ది మన అజ్ఞానం వెల్లడి యౌను 

అట్టే కలియ కలియగ పెరుగు కామాతురతయు (1110) 

నేను తుమ్మి నపుడు ఆమె నను దీవించె, 

ఆవలనె, “ఏ | పేయసి తలపో,మిమ్ముతుమ్మించెను,” అనుచు దుఃఖించె (1817) 

సూచన : (తుమ్మితే చెడుపు కలుగుతుందని ఒక నమ్మకం; దీవి స్తే అది తొలగునట; 

| పేమించిన ఆప్తులు తలచుకుంటే తుమ్ము వస్తుందట.) 

నాలడియార్ 

నీతిబోధోకాలై న నాలు పొదాలుగల నద్యాల నంఠలనము 

భేరీధ్వని చాతా దూరానికి వినిపిస్తుంది; 

పిడుగుపాటు అంతకన్న ఎక్కువ దూరానికి వినిపిస్తుంది; 

మహాదాతృత్వ [పళంస మాత్రం 
ముల్లోకాల్లో (పతిధ్వనించి 

చెప్పజాలనంత దూరాలకు వినిపిస్తుంది. 

(సిలంబు ఇళంకో అడిగళ్ -సిలప్పదికారం) 

20_అనాక్రయం పాలైన అబల తెచ్చిన అభియోగము, 

కణతి; “ఓయి ద్వారపాలకుడా! న్యాయ, జ్ఞాన, ఆత్మ మార్గాలను అతిక్రమించి 

(పవ ర్రిస్తున్నావు_అతనికి ఇది చెప్పు. “అపకారం పొండిన ఒక న్ర్రీ-చేత 

ఒక్కగా నొక్క ఆందెను పట్టుకొని, వచ్చిం"దను, 

ఆమె భరను కోల్పోయింది-వెలుపలి వాకిలిదగ్గర నిలిచింది, అనిచెప్పు; 

పోో ఆలస్యం చేయకు.” 

ద్యారపొలవడు : (సింహాసనంపై కూర్చొని ఉన్న రాజు డగ్గరకు వడి వడిగా పోయి) 
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రానూ ౩ 

రాజూ ; 

తొణతీ ; 
శ్ 

తమీళము 

“జయం, జయం, కొర్కై- వల్రభుడా! 

చిరకాలం జీవించు! 

ఒక స్రీ వచ్చింది; ఆమె లోలోపల ఉడికిపోతూ, ఉగతతో ఉప్పొంగు 

తున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. ఆమె చేత ఓక బంగారు అందె ఉంది; 

ఆమె భరను కోల్పోయిందట. వెలుపలి వాకిలి వద్ద ఉంది_జాను 

భర ను కోల్పోయిన ఆమె తలవాకిలికడ నిలచింది." 

ఆమెను రానిమ్ము ; పోయితీసుకొని రా”, 

(ద్వారపాలకుడు తలవాకిలిద గ్గరకు తిరిగిపోయి, ఆమెకు సభలోకి దొద్ర 

చూపించును; ఆమె రాజు ఎదుటికి వస్తుంది.) 

1.క్రన్నీరోలుకుతుండగా నా ముందుకు వచ్చిన నీ వెవరివి యువతీ?” 

ఆలోచన లేని రాజా! నేను చెప్పవలసింది ఎంతోఉంది. ఆదర? 
(పాయులైన రాజులచే (ప్రసిద్ధి కెక్కిన పుహోక్కు చెందిన దాన్ని నేను. 

ఆ రాజులలో ఒకడు ఒక పావురాన్ని రశించడం కోసం-దేవతలే 

ఆశ్చర్య పడేటట్టు తన దేహంలోని కండనే కోసి యిచ్చినాడు; ఇంకొకడు 
అంత కంటె అరుదైన పని చేసినాడు-ఓక ఆవు ఆ రాజు కట్టించి 
ఉంచిన గంట స్తంభం దగ్గరికి వచ్చి గంటకు కట్టిన (త్రాటిని నోటితో 

లాగిండి; గంట పిీడుగువలె మోగింది. రాజు ఆ చప్పుడు విని వేగంగా 

వచ్చినాడు; దయనీయమైన స్థితిలో ఆ ఆవుకన్నీరు కార్చడం చూచి 

నాడు; ఆతని ఎద కాలిపోయింది; 

ఆరాజు ఒక్కగా నొక కొడుకు ఎక్కిన తేరు ఆ ఆవు దూడమీదుగా 
దుసుకు పోయింది; ఇడి తెలుసుకొన్న రాజు-రథచ కాలను యువరాజు పె 

సూటిగా పోనిచ్చినాడు. 

ఇవన్నీ సీవూ వినిఉండ వచ్చు! 

సరే! ఆ నగరంలోనే గొప్పవంశంలో పుట్టి, అకళంక మైన పేరుగాంచిన 
మసతువన్ అనే వర్శక' శేష్టుడు ఉండేవాడు. అతని కుమారుడు సత్యంగా 
జీవిస్తామనుకున్నాడు; రాజా, పాపం, విధి వెంటపడి తరుమగా ఆతడు 
వియసూచకమైన ఆందను ధరించి నీ రాజధానిలో (పవేశించినాడు; అతడు 
నా అందెను అమ్మ డానికి యత్నించినాడు; కాని నీ ఆజ్ఞ ఆతనిని క్రూరంగా 
హత్యచేయించింది. నేనతని భార్యను, నా పేరుకజ్ఞకి” 

“'ఊ్యగళ క్రి దొంగను చంపడం అధర్మంకాదు, ధర్మమే! ఆది ఈ 
దేశంలో (ప్రసిద్ధ మైన న్యాయము” 

“కోరె, |పథూ, నీవు అపమార్గాన (పవరిలచినావు.నేను దాన్ని నిరూ 

~ 
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కించగలను; నా బంగారు ఆందె మణులు తాపినది.” 

రొజు సామర్థ్యం కలదానా! నీవు ఇప్పుడు చెప్పినమాట ఎంతో సమంజస 

మైనది. రాచరికపు అందె ముత్యాలు ఫౌదిగింది. నీ అందె మాకీయి. 

మమ్ము చూడనీ.” 

(ఆమె తన అందెను రాజు ముందు పెట్టగా, రాజు దాన్ని పగుల గొట్టమని 

ఆమెకు ఆదేశిసాడు; కణ్ణకి అట్టా చేయగా, ర క్రమంత ఎరగా ఊండే కెంపు 

చెదరి రాజు ముఖానికీ తగులుతుంది; కెంపును చూచి అతడు అచేతనుడై 

ఆదిరిపడుతాడు. రాజధ్వజం ఒరిగిపోతుంది. రాజదండం వాలి 

పోతుంది.) 

రాజు(తోదువుని) ముందు వెనుకలు జలోచించక స్యర్దకాగుడి కూటసాశ్యూన్ని నిజమను 

కొన్నాను. నేను రాజునా? కాను, నేను దొంగను పాండ్యులు తమ 

[పజలను సర్వధా కాపొడినారు. ఇప్పుడు నేను వారి ఆ పేరుకు మచ్చ 

తెన్చినాను. నన్ను నశించ నీ!” 

(ఈ మాటలతో రాజు కిందపడి మూర్చిల్దుతాడు. పొండ్యుని ధాణి అదిరి 

పడింది. ఆమె నిలువెల్హా కంపించి పోయింది. ఆమె “ఒక స్రీకి 

ఏదీ ఆమె కోల్పోయిన భ_నుతిరిగి ఇవ్యజాలవు,” అని మరణించిన తన 

భర్త పాదాలను భక్తితో స్పృశించి తానూ మరణిస్తుంది. 

సూచన! కథనంలోని యీ భాగంలోని కవిత్వం ఎంతో నాటకీయంగా ఉంది. కనుక, ఆది 

ఇక్కడ ఒక నాటకంలోని సన్ని వేశం రూపంలో మూలానుగుణంగా సమ 

కూర్చడం జరిగింది). 

మణిమేకలె (మణి మేఖల) సీత్రలై చ్చా త్తనార్ 

అది రెదానమిచ్చుట (సాధువన్ [పేరణ) 

54.105 పంకులు 

ఆదిరై భ_ర్రయెన సాధువన్ సముదశతీరాన్ని అంట పెట్టుకొని ఉన్న ఒక చెట్టు 

సీడలో పడి ఉన్నాడు, మబ్బులు కమ్ముకు వస్తున్నా ఆగక, భయంకరమైన సము[దంలో 

అతడు ఒంటరిగా (శ్రమించినాడు. అలసటకు ఓర్వలేక గాఢని దలో పడినాడు. ఆ భయం 

కరమైన కొండపై ఉన్న నాగులు మొదలైన కూరులైన దిమ్మరులు అతని దగ్గరకు వచ్చి 

అతనిని తేరిపార జూచినారు. 

“ఆపద పాలైన ఇతడు ఒంటరిగా వచ్చినాడు; బలహీనంగా ఉన్నాడు; మాంసల 

మెన ఇతని దేహం తిండిగా ఒదుగుతుంది” అనుకొని వారు ఆతనిని మేల్కొలిపినారు. 

వారి భాషలో (పవీణుడ్తె న సాధువన్ వారితో మెత్సగా ముచ్చటించినాడు. దానితో 
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సంతృప్తులై, వారు అతనికి అపాయం కలిగించడం నుండి విరమించుకొన్నారు. వారు 

దూరంగా నిలుచుండి, భ_క్రిమీర అతనితో ఈ విధంగా అన్నారు, “తాము గొప్ప శక్తి 

గల వారు, ఇక్కడికి సమీపంలో ఉన్న మా నాయకుని కలుసుకోవడానికి, దయచేయండి”. 

సాధువన్ వారితో ఒంటరిగా పోయినాడు. నాగుల నాయకుని నివాస స్థలం ఎంత 

అసహ్యంగా ఉందని! కల్తు కాగుతున్న కడవ, పచ్చిచేపలు, మాంసము, ఎండిన బొమికెలు- 
వీటినుండి వస్తున్న దుర్గంధం సాధువన్ ముక్కుపుటాలను బద్దలు చేసినవి! తన పెంటితో 
తీరి కూర్చొన్న ఎలుగు బంటివలె ఆ నాయకుడు భార్యతో కూర్చున్నాడు. సాధువన్ మొదట 

పలికిన మెత్తని మాటలు ఆశనిపై పనిచేసినవి. ధైర్యం తెచ్చుకొనిన సాధువన్ దగ్గరలో 
ఉన్న ఒక పెద్ద చెట్టు [కింద నీడలో విశ్రమించినాడు. ఆ నాయకుడు అడిగిన మీదట 
సాధువన్-|కూర మైన సము[దంలో తాను పొందిన విషాదకరమైన ఆనుభవాన్ని వివరించి 

నాడు. 

నాయకుడు (సాధువన్ వృతాంతం విని చలించినాడు), “ఈమవ్య క్తి ఆపదలచే, ;అలసటచే 

కష్టపడినాడు; ఏంతోమంచి వాడు. మనగౌరవానికి పాతుడు, రండి జనులారా 

ఇతని కోసం ఒక స్రీని, మాంస మద్యాలనూ తెండి.” 

సాధువన్ : “ఎంత ఆపవి|తమెన మాటలు విన్నాను | నాకు మగువా వద్దు. మాంస 

మద్యాలు వధ్రు!!” 

నాయకుడు: చోసీమాటలు నా కోపాన్ని ఎక్కువ చేస్తున్నవి. మగువ, మాంసము, మద్యం 

కాక ఈ [(పపంచంలో మరేదైనా సంతోషం కాని, ఆవసరం కాని ఉన్నదా 

ఆటువంటిదేదై నా ఉంటే చూపించు చూద్దాము. మారు నిజం చెప్పు.” 

సాధువన్ ! “నాగుల నాయకుడా! విను. మెకాన్ని కలిగించే మద్యాన్ని, (పాణి హింసను 

జ్ఞానం కల తాపసులు నిషేధించినారు. నిదుఏించడం, మేల్కానడం 

లాగే జనన, మరణాలు ఒక దాని వెంబడి మరొకటి వసాయి. ఇడి సత్యం 

సన్మార్గంలో (పవర్తించని వారు భీకర నరకంలోకి కూరుకొని పోతారు. 
ఇందుకే బుద్ధి మంతులు చెడును ఆరికట్టి మంచినే చేసినారు ఇది తెలుసుకో!” 

నాయకుడు? (ఆర్భాటంగా నవ్వుతూ) | “హహ! ఈ దేహాన్ని విడిచి పాణం ఇంకో చోటు 

వెదుక్కొాంటుందా? ఇది ఎట్టా? కొంచెము విడమరచి వివరించు.” 

సొధువన్ : ““అయ్యాః ఆ్యగహించక ఇది విను, జీవం ఉన్నంతవరకు, దేహం ఇం| దియ 

జ్ఞానం కలిగిఉంటుంది. జీవం పోగానే దేహం వాడి గాయాన్ని కాని, మండే 

నిప్పనికాని తెలిసికోజాలదు. కనుక చావుకు గురి కాని లోపలి వస్తువు ఒకటి 

ఉందని తెలుసుకో. అది ఒక [కొత్త నెలవులో ఇంకొక జీవిత గతిని పొందు 

తుంది. నాకే కాదు. తక్కినవారికీ ఇది తప్పదు. ఆంతదాకా ఎందుకు? 

నీ కలలలో నీ అంతరాత్మ ఎంతో దూరానికి పోవడం గమనించే ఉంటావు. 

గమనించ లేదా? ఈ ఆత్మ (పతిస్థితిలోను తాను చేసిన కర్మల ఫలితాలను 

అనుభవించడానికి కొంగొత్త ఆకారాలు ధరిసూ ఉంటుంది. అనుమానం 

విడచి పెట్టి దీన్ని స్పష్టంగా గహించు.” 



ఇరయనార్ అగప్పొరుళ ఉర 

[“అత్యా కయిఇతివ్భతొానికీ నంబింధింబిన జరయనార్ లోబింబిన బ్ద్కి శతశో 

సోకీ ౮8 (అదోచిరిబో నంగొంతఎిరం'ె ఖిన్నుడు) వచనంలో (వానీనో వ్యాఖ్యా నము,] 

విషయం : +అనగా--అతడు, ఆమె ఏకాంత స్థలంలో కలిసికొని, [పేమ మీర సంగమించి 
తనిసినారు.,, 

వ్యాఖ్యానము: “ పేమమీర సంగమించి” అనుటలోని భావం ఇది! 

ఒక యువకుడు, యువతి ఒక తోటలో ఏకాంతంగా కలిసి కొనినప్పుడు గాఢంగా 
(పేమించుకొని, మోహం విజృంభించగా, సంభోగ సుఖం అనువిభసారు, అంతేకాక, రచయిత 

ముందుగా సూచించినట్టు అతడు, ఆమె (నాయకుడు, నాయిక) సాటిలేని గుణం కలవారు. 

వారు ఒంటరిగా వచ్చినారనడాన్ని ఈ విధంగా ఊహించవలసి ఉంటుంది. “అతడు-బఐండల 

వంటి మూపులతో (కండరాలు కూడ) దృఢంగా ఉన్నవారు; భీకరవర,నకు ఎగసే పులి 

(కాకుంచే-గొడ్డు) ని కాని మదించిన ఏనుగును కాని, కూరమయిన ఎలుగుబంటిని కాని పోలి 

ఉన్నవారు; సైఠ్యంలో ఉన్నత పర్యతాల వంటివారు; విశాలమైన భూమివలె అంతులేని ఆకా 

శంవలె ఆదుప్పును ఎరుగని వారు; సింహబలం కలవారు; చురుకుదనంలో దుప్పిని పోల్రినవారు 

ఆయిన వేలకొలది యవకుఒకు నాయకుడు. వారు వాడి శూలాలు కలవారు”. ఆ విధంగానే 

ఆమెకూడ చుక్క_లమధ్య వెలిగే చంద మామవలె వేలకొలది యువతులలో ముఖ్యమైన వ్య క్రిగా 

ఉండి ఉండవలె. ఆమె చెలికత్తెలు ఆమెకు ఆజన్మ స్నేహితురాండై 9, సమవయస్కుల్లై 

ఓక కంచాన తిని ఒక మంచాన నిదురించేటంత దగ్గరివారై, కలసి చదువుకొన్న వారై ఉండి 

ఉండవలె. వారికి నాగరికత, చెలిమి, ఉన్న తాశయాలు, సత్ప్రవర్తన, గరిమలతోబాటు చూప 

రుల కంటిని, బుద్ధిని ఆకర్షించే చక్కదనం కూడా ఉండి ఉంటుంది. 

ఈ వివరణక ర్ర-”ఆతడు”,“"ఆమె”ఒంటరిగా కలసి కొన్నారనడాన్ని తిరన్కరిం 

చాడు. తమ పల్రెపట్టు విడిచివచ్చి తోటలో (వ వేశించిన ఆ యువతులు ఆట సందర్భంలో 

చెదరిపోయి ఉంటారు. అయితే, ఆ ముఖ్యమైన యువతిని ఒంటరిగా విడచిపెల్టి పోయినారా 

అని |పక్నించవచ్చు. అందుకు, ఆమె దొడ్డబుద్ధి కలది కనుక తమ్ము అపార్థం చేసికోదని ఆ 

చెలికత్తె లు భావించి ఉండవచ్చునని సమాధానం చెప్పుకోవచ్చు. మరి అయితే, తమ పల్లె 

పట్టులో తోడులేక మెలగని ఆ యువతికి ఈ కొతచోట ఒంటరిగా ఉండడానికి వెరపు కలిగి 

ఉండదా అనే _పశ్న పుట్టవచ్చు. ఆ తోటకు వారు పదేపదే రావడంవల్స్ల ఆ చోటు ఆమెకు 

సుపరిచితమనీ, అక్కడ ఆమె జంకుగొంకులులేక ఉండగలదని ఆనుకోవచ్చు. 

ఆమె తోటలో ఎట్లా నిలచి ఉంటుందీ? మొదట మనం ఆ పరిసరాలను గురించి 

ఆలోచిద్దాము. ఆ తోటలో ఎన్నో రకాల చెట్టున్నవి. ఆవి పూలు పూస్తాయి. పలడ్డు కాస్తాయి. 

అక్కడ పలురకాల తీగెలు పూచి చుట్టుపక్కల సుగంధాన్ని విరజిమ్ముతాయి. తేనెను తాగి 

తుమ్మెదలు రుంకారం చేస్తుంటాయి. కోయిలలు కూస్తుంటాయి. చల్లని తమ్మెరలు ఆల్తనల్లన 

ఏస్తుంటాయి. అక్కడ ఎవరూ అనుమతిలేక చొరబడడానికి వీలులేదు, అటువంటి తోటలో- 

ఒక కృతిమమైన గుట్టమీద ఎర్రని “వేంగై” (వేగిస) చెట్టు ఒకటి ఉంది. ఆ చెట్టు విరగ 

బూచి ఉంది. ఆమె దాన్నిచూచి, తమకపడి, అందెలు (మోగుతుండగా మెల్లగా ఆవై పుకు 



నడక సాగిస్తుంది. ఆమె సువాసన వెదజల్లే పూవును కోస్తుంది. 

ఆమె తన వెనుకనున్న బంగారు రాతిమీద ఒక కొండవాగు మృదంగ ధ్వనివేస్తూ 

(పవహించడాన్ని చూస్తుంది. ఒక పసినెమలి నీలపు గొడుగువంటి తన రంగురంగుల పురి 
ని చూచింది. దాని రంగస్థలం ఎగ్రరాయి, దాసిమీద పూల పుప్పొడి 

విపి) నాటఃం చేయడాని, ఎ కీ ధో ని లేత కిరణాలు దానిపై వెలుగు చిందిస్తున్న వి, కోయి 
కంబళిలా కవ్పి ఉంది. ఉదయ సూర్యః 

లలు గాత సంగీతం నిర్వహిస్తున్న వి. 

సొగసైన నాట్యాన్ని చూచి తన్మయురా లైంది. 

ఆతని రాక ఎటువంటిది? అతడు తన అనేక అనుచరులతో కొండ పై వేటాడడా 

నికి వచ్చాడు. అతడొక దుప్పిని వెంబడించి హోవడంలో తన అనుచరులను వెనుకనే విడిచి 

పెట్టినాడు. | పేమ దేవతవలె రూవుగొన్న ఆమె ఉన్న తోటలోనికి అతడు (పవేశిసాడు. 

ఆ సమావేశం ఎట్టా సంభవించింది? ఉత్తర సము[దాలలో విడిచి పెట్టిన ఒకే 

రం|ధమున్న కాడిమాను, దక్షిణ సముడంలో నుండి తేలివస్తున్న చువ్వతో బంధిత మైనట్టు 

న్నది. కాకుంటే ప్రచండమైన సూర్యుడు, చల్లని చం దుడు తమతమ మార్గాలు విడచిపెట్టి 

కలగలిసి నట్టున్నది. విధి ఆ ఇరువరినీ తసివిసీయడానికై ఏకం చేసింది, 

తుమ్మెదలే వీణ సారిస్తున్న విద్వాంసులు, ఆమె ఆ 

దేవారం (చేవహారము) 

తిరుజ్ఞానసంబందర్ ; 

అనుదిన మీ భవిపె హాయిగాను 'బతుకవచ్చు; 

(నిరసించుట కేమున్నది నిత్య సుఖానుభవమున) 

సరిగా గమనిస్తే సరసత ఏమున్నదిచట 

తరువాతను పొ౭దనున్న జీవిత సుఖముకన్న ; 

సుందరమగు 'కళమంము'న అద్భుతయగు దేవితోడ 

అందముగా నెలవుకొన్న ఆదిదేవు దర్శింపుము. 

జీవకోటి బహువిధమని బహుముఖమని వినుచుందుము 

జీవరాశి సృష్టించును, జీవగతుండైై వెలుగును; 

ఏ దేవుడు, ఆ దేవుని కునికిపట్టు “మిళలై *”; 

అట గిరి మేఘములు భేరీధ్వని చేయును 

(మయూరములు నర్తించును; మధుపమ్ములు పాడును) 
“పొన్నొయలల తేలివచ్చు నల్లనికే గలువ గమిని 

మన్ననతో స్వీకరించు “మిళతై 99 తనకర్పణముగ. 

సూచన ; బీవకోటి=రి4 లక్షలని తాత్పర్యం; పొన్ని=కావేరీ నది, 

అప్పర్ 

నున మెవరికీ దాసులం కాము; 



దేవారం 

మరణమన్న వెరపు లేదు, భయద నఠకమన్న లెక్కలేదు ! 

భయ విముక్తలము, ఊర్థ్వశిర స్కుల మౌదాము; 

వ్యాధి బాధలిపుడు దూరము మనకు; 

కాలర్మ్యాతికిక మోకరించము; 

నిత్య సుఖానుభూతితో ఆవేదనల నెరుగము 

సర్వేశ్వరుడు, ఉపక ర్త, 
శంఖవలయపు చెవిపోగుల వాడు మన పభువు 

అతనికి పియమైన పూటకాపులఅం మనము 

ఈ బంధమెన్నటికీ విడిపించుకోడానికి చూడము 

కుప్పబోసిన పూల మెత దనము కల 

అతని దివ్య చరణములే ఏకాశ్రోయమని శరణు జొచ్చితిమి; 

Xx x x x 

అహో। ఆశయించితి నేను, 

నాతర్మడి, నా పభువు మహిత పొదచ్భాయ, 

ఆవరించెను నన్ను ఉపశాంతికర మైన చల్చదనమిపుడు- 

తుమ్మెదలు జుమ్మనగ, జలజాకరములోని చల్రని 

నీట నా దేహమది తేలియాడినయట్టు, 

మధుర మధు మాసమున మలయ మృదు పవనములు 

హితమితముగా మందగతిని వీచినయట్టు; 

తొలిదిక్కులో నిండు చందురుడు కనిపింప 

చెవి కింపుగా విపంచికా స్యరము ఏసినట్టు; 

x Xx వేమ Xx 

దేహమను గేహంలో హృదయమనే (పమిదజేసి 
అజ్ఞానం పరివారించు జ్ఞానమనే ఘృతము పోసి 

జీవితమును వత్తి జేసి, వివేకాగ్ని కణముతో 

వెలిగించి, కన్నులెత్తి వెదికితే కనబడును- 

*కదంబధారి కన్నతండి అందెల పాదాలవి. 

వైచి చి వటి వని 

ఆమె తొలుత విన్నది ఆ దేవుని నామరూపాలు; 

అతని నెలవు “ఆరూర”ని పిదప తెలుసుకొన్నది; 

అదిగో! ఉన్మాదినిలా అతనికై తవించసాగె, 

+కదంబధారి ; శివకుమారుడు నుబహ్మణ్యుడు; కదంబవనం అతని (సత్యేకావానం; 

అతనికి ప్రియమైనది కదంబసుమహార ధారణము, 
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(a) 

తమిశ్రవ 

ఆ క్షణమే తలిదం డల నామె పరిత్యజించినది, 

వివుల వీశ్య్వప థములన్ని విస్మరించెను పూర్తిగా. 

అంతెందుకు? తానెవరో, తన పేరేమో మఠచెనామె- 

శిరసావహించె నాదేవుని పాదాలను ముద్దరాలు. 

సుందరర్ 

పమలినమైన కాయంతో ఆ|శయించితి సీ పావనపదములు 

నా అంతట నేను చేసినదేదంటే ఇంతే అది, 

భ క్రవత్సలుడ! మాలిన్యము మాని స్వాదుక్షీరము 

స్వీకరించు సహృదయుడా! 
తప్పిదాలు చేస్తున్నా వేరెరుగను నీ పేరు తప్ప- 

తప్పుదారి (తొక్కనీక నాకన్నులు చక్కదిద్దుమో దేవా! 

=ఓ| టియూరుపురనివాస। 

x x x 

నేను పొండినడి ఇంకెవరు పొందగలరు? దయామయా! 

మేలను [భమతోడ మోసాలు పలికితి; దోషాలు చేసితి; 

[తిపురాంతకు డ! ముల్రివాయిల్ మవో (పభో, 

నీకంటె నేవేరు కరణమెరుగను నిజము. 

నా తీవ కోక మును నిర్మూలనము చేయమో దేవః 

జ్యోతి స్స్యరూషా! పాకుపతధారీ! 

మాణిక్క వాచ కర్ 

తిరువాదకం 

తన బిడ్డకు పదిలముగా సన్యమిచ్చు 

తల్రికంటె మిక్కుటమగు _పేముడితో 
య 

ఈ గట్టిపడిన పావిదైన కండలు కరగించితీవు; 

లోదివ్వెను వెలిగించితి; 
నిష్యందము చేసితి వనంతానందమను మకరందము; 
ఆపె నీవెటకో ఆంతుచిక్కు కరిగినావు, 
శివుడా! నా సర్వస్వమ।! క్ర దేవా 

నిరతాన్వేషణలో నేనొడిసి పట్టుకొంటి నిన్ను, 
ఇక నెక్కడికీవిప్పుడు పోగలవో దేవదేవ! 

క్ x 

న్లేటికి నాయెడ దయతో లోజ్లీశటి పారదోలి 



నాలతార్వుర దివ్య పబంధం 

(b) 
(1) 

నా హృడిలో నిలిచినావు లేజోనిధి సూర్యునివలె. 

ఈ జొదారకం సంస్మరింతు, తక్కినవి విస్మరింతు 

సీవృలేక ఏదిలేదు; 

కాలంలో కరిగి ఆన్నీ అణువణువై 

సీలో తుదిలయమందును, పెరుందురెవాస! శివా! 

నీవే నిత్యుండవు; సీవులేక శూన్యము సర్వం, 

ఎవ్వరు సీ తత్త్యం ఎరుగగలరు, దేవ దేవ; 

తిరువెంబావై. 

తొలికోడి కూతతో కదలాడు పక్షుల కిలకిలారావాలు, 

సప స్వరాలు, శ్యత శంథానినాదాలు స్పష్టముగ వినిపించె; 

(అది ఆరుణోదయము) వినుతింతుమా పరంజ్యోతి నా కరుణా 

మయు నుదార క ళ్యాణసంధాత; వినవా నీవా సుస్వరములు? 

ఆహో! ఏమిటీ నిదుర? లెమ్ము, మాలో (శతికలుపుము; 

ఆ దయాసముడునెడ ఇంతేనా నీ _పేముడి? 

లెమ్ము, కీ.ర్తింపుమా _(పళయాంతశేషు, పరమేళు, 

ఆదిపరాళ క్తి నెడబాయని నిత్యు; ఆతనికివే అంజలులు. 

(పాట -8) 

యుగయుగాలలో పురాతనాలకు పురాతనుడవు! 

ఐనా నవ్యతమునికన్న ఆతినవ్యుడవౌదువు నీవు! 

మేము, నిన స్వామిగ పొందిన భాగ్యవతులము, పరిచారికలము! 

సీ భక్తులపాదాలను ఆదరించి ఆలంకరింతుము 

అందరికం'టెను మిన్నగ వారినె (పేమింతుము 

భక్తులనట్టివారలనె భ ర్రలుగా స్వీకరించి 

సిరతము మెప్పించుచు నిజముగ సేవింతుము 

మా స్వామీ! ఇగ్తే మము నీ వాశీర్యదింపుము 

మా కొదవలు తీరును; ఇవియే మా వినతులు, (పాట -9) 

నాలాయిర దివ్య(ప్రబంధం 

(నాలుగువేల దివ్యగీత సంక లనము) 

(1) పెరియ ఆళ్వార్ (విష్ణుచిత్తుడు) 

“ది వెన” 

వర్ధిల్లు ఓ హరీ, నీలమణివలె మెరయు దేవదేజా! 

సీ చేవగల భుజము- నిన్నెధుర్చుటకు సిద్ధపడిన 

ధూర్తులెందరినో పడగొ టైం + - - 

40‘ 
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(2) 
(i) 

(11) 

సీకీ 5 చిరకాలం వర్షిల్లుగా క ! 

ఆడి వేలకొలది ఏండ్లు వర్గిల్లుగాక ! 

కాదు. కోటానుకోట వరములు వరిలుగాక ! 
యు ఇ థం 

ఆద్భుతావహ మైన సీ పాదపద్మాలు 

కాంతిహీనముగాక రాజిల్లుచుండ గా 

దీవెనల తాయెతుగ తాల్చిదను నేను (తిరుప్పల్థాండు) 

ఆండాళ్ 

తెల్లవారు జాముకు ముందే, నీ సన్నిధికి వచ్చినాము, 

విక చాంబుజములు నీ దివ్యపాదముల నర్చింపగ, 

మన్ననతో మా మొరవిని దయచూపవె దేవా? 

పసులకాచి | బతుకువారి కొఅములోన 

నదయింపగ నెన్ను కొన్నవాడ వీవు, 

మా చిన్న సేవలకు మారుమోమిడకుమయ్య ! 
నేడు మేము ఇచట నిన్ను శరణు వేడవచ్చుట- 

ఆఅల్పక్షణికనులౌ విషయముల నాశించికాదు; 

ఠీ గోవింద; ఎప్పటికిని, ఏడేడు జన్మాలకును 

_పేనుతో మిమ్ము చేరి యుండగలవారము మేము; 

నిరంతరం నీ కొక నికే దాసీజనమై యుఠడ వల తుము రా 

తన్ముఖమై మా కో ర్కెలనెల్ర సీవృ మరలింపుము ! 

(తిరుప్పావెాపాట 29) 

కడలిలో పుట్టిన తెల్లని శదిఖమా | ఉత్సుకతతో అడుగుతున్న 

నాకు నిజంచెప్పు (అది నీకు తెలిసే ఉండవలె !) 
మదగజదంతం తుంచిన ఆ మాధవు పగడప్ప పెదవులు 

ఎంతటి తీయని రుచిగలవో ? అవి 

పచ్చకప్పురపు తావులీనునో కాక 

వికచ కమల గంధమౌనో? (నాచ్చియార్ తిరుమొళి; 7-1) 

(8) కుల శేఖర ఆళ్వార్ 

దేవకి చింత 

తినడాని కె వెన్నముద్దను వేడ్మతో నొక్కెడు 
చిన్న తామరలేత మొగ్గ ఆ మెత్తని చేయి; . 

(తాటిదెబ్బకు వెరచి - పెరుగుపూతలతోడ 

వింతగా వణకెడ ఆ పగడాల సెదవులతీరు, 

తమిళము 
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ఆ కన్నీరు = ఆ బెదురు చూపు - 

సొగసుగా వంకరలు తిరిగే ఆ చిన్ని ఎరని మూతి 

మొరలాలకించుమని మోడ్చిన అంజలులు -- 

ఆ చిటుత వానిని, సాటిలేని చిలిపితనాలవి, యశోదచూచినది-- 

ఆదియె ఆనందమున కవధిగా భావించి; 

(సెరుమాక్ తిరుమొ? ; 7-8) 

(సూచన : చెరసాలలో దేవకి కుమారుడుగా జన్మించిన శ్రీకృష్ణుని యశోద సొంత బిడ్డ వలె 

పెంచినది. శ్రీకృష్ణుని చిన్నతశపు చిలిపి చేష్టలనుగూర్చి వినిన దేవకి తానవి 

చూచే భాగ్యం లేకపోయి కదా ఆని బాధపడుతుంది) 

(4) తీరుమం గె ఆళ్వార్ 

అహోవిల౦ 

వీళ్ళలో చెడతిరిగి అలసి అడవి జంతువులు 

- విరిగి చెదరిపడిన శిలలుగల పాంతాలు, 

తీవమగు వేడిలో కాలినిల్చిన వెదుళ్ళు 

పెనబడి కరచి చీల్చగల శునకములు 

కిందవాలుటకు వేచి, మింట తేలెడు (గద్దలు; 

మండు బెండ వేళ్ళలో మలసివీచు వడగాలులు 

ఇవిమాతం కల్గిన గహనస్థల మే 

తనకావాసంగా ఎన్నుకొన్న దేవర ఆతడు,-- 

వికృతమైన ఆస్యంతో, వెరపుగొల్పు కోరలతో 

వాడియైన గోళ్లతోడ ఆ అసురుని (హిరణ్యుని) చీల్చుట కె 

నరసింహాకృతిగా అవతరించినట్టి వేల్పు - 

(పెరియ తిరుమొ? : 7-8) 

(6) పూదతాళ్వార్ (భూతత్తాశ్వార్ ) 

నేను నా వేలుపు నారాయణునికోసం 

జ్ఞాన పదీపశిఖ వెలిగించినాను, 

(పేమార్షరిమగు వృాదియె (ప్రమిద 

కడలేని పట్టుదల దానికగు నూనియ, 

ఆనందలయమగు ఆత్మ దీపపువల్లి 

నేను జ్ఞానావృతుడ, తమిళభాపాగాయకుడ. 
(రెండవ రిరుఅంతాది -- 1) 
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(6) నమ్మాళ ర్ 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(1) 

ఇందియ జకానచరమగు వస్తువుల దాటి 

మరులుగాల్పె డు ఇం డియములను 
దహించి, 

తనంతటన ఆనంతముగ వ్యాపించినట్టి 

చితమగు మవహోహాన్య త త్వమునెరిగి (ఆద్య పకృతి) 

సుఖదుఃఖముల మరచి కోరికలు తొలిగించి, 

శుద్దముగ విజయవంతముగ చేరితే 

అక్కడే అమ్బడే విముకి కిలభించును; 

అదియె ము కస్టీతి, ఆదియె మూక్షమునౌను, 

(తిరువాయ్ మొ+ 8__8—6) 

(సూచన ; ఇల కర్మ ఫలితాలు) 

ఊరుమూలర్ తిరుమంతమ్ 

మానవజాతి ఇకకే-- మరి భగవంతుడూ ఒకడె. 

జ్ఞాపకం ఉఆచుకో, బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకో -మరణనమున్న భయమదేఆః 

బిగితముగా మట్టుకొమ్ము మనసులోని భగవంతుని, 

అతడొకడే *రణీయుడనుట నీవు తెలుసుకొమ్ము. (2104) 

నిజమగు ఆనందం కనుగొంటిని నేను, అది 

సర్వులకూ ఊ పలభ్యం కావలెనని నా కోరిక. 

చిదాకాశమున వెలసిన ఆ వేదవేడ్యు విశదం చేసెద 

దేహంలోపలి చె తన్యమును పలికించాలంటే 

మనం లోచూపుతో చూడవలెను. 

లోచూపుల తోతునుబట్టి 

ఆ మర్మశ క్రి తానే వెలువడు. 

_పేమా, దై వమూ వేర్వేరను వారలు మూర్చలు, 

_పేమే దైవమని ఎవరును తామెరుగరు, 

దైవం (పేమయె-అనుట తెలిసి, ఎల్లవారు 

[పణయాచ్చాదెతుల్సైె దేవునిలో జీవించవలెను (270) 

సిద్ధుల పాటలు 

చక్కగ ఒకలాయి నిలిపి ఆదే దైన మనుచు పలికి, 

పూలుకొన్ని మూజచేసి, వలగొని, వినతులతో 

మాటలు (మల్యితొలా ఆవి? 
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దైవం నీలో ఉన్నప్పుడు, నిలిపిన రాయేమి పలుకు? 

కుండకు గరిటెకు మరి కూరల రుచియేమితెలి యు? 

(శివవాక్యర్ -496) 

(వ) ఓ చిన్నదానా! తారాడు ఎద్దుకు ముకుతాడు వేయవలె; 

కోర్కె (తుంచవలె; 

అందని ఆ కొమ్మను తప్పక వంచవలి; 

ఎందాకా ఈ కాయం ఉండగలదో ఎరుగరాదు! 

(కొంకణసిద్ధర్ _48) 

సూచన :- దీనికి మర్యార్థం కలదు  తారాడే ఎద్దు మనసుకు, అందని కొమ్మ సత్యా 

నికి సూచకాలు), 

(8) ఈ దేహం మలినమైంది-ఆది ఒక ఉప్పుమరవ, 

ఇంకో దేహం చొరడానికి కొషధ ప్యతం నావద్దలేదు 

పరమౌషధమట్టిది నేను పొందగలిగితే | 

పీయ జననీ! ఈ నశ్యర దేహం విడిచి 

చేరుకొననె నీపాదసన్నిధి?-(అశుకుని సిద్ధర్ -56, 

(4) ఓ లోపలి దయ్యమ! 

'ఆహమెిప్పడు తొలగునో దేవునపుడు చూడగలవు, 

ఓ లోపలి దయ్యమ! 

కాయమెపుడు గలుతువో నీ కళంకమపుడు తొలగును, 

(ఆహ ప్పేయ్ సిద్ధర్ -18) 

(5) మనస్సనే వృషభాన్ని మట్టు పెట్టితే తాను 

ముకుడౌట నిజమయ్యా తాండవ రాజా! (ఓనటరాజా!) 

(6) శూన్యమొకటి సత్యమనుచు 

నమ్ము వారి కవసరమే 

ఆసి ప(తాల అక్కర 

చెవ్వాకుల చేడియా! (కదంబ సిద్ధర్ -1) 

జీవక చింతామణి (తిరు త్తక్య తేవర్ కృతి) 

భాగము- 1- విద్యాభ్యాసము (పాదములు 299-819) 

జీవకుని జననము 

విశ్వాస ఘాతుక మైన దాడి మూలంగా సచ్చంద రాజు ప్రాణాపాయ స్థితికి గురి 

అవుతాడు, గర్భిణి అయిన తన రాణి నెమలిఆకారంలో ఉండే యంతంద్వారా తప్పించు 
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కొని పోయే వీలు కల్పిస్తాడు.) 

299. 

800. 

801. 

వాడి కన్నులు కలది, తనపతికి అమృత మైనది 

అయిన విజయ ఆపదనుండి తప్పించుకొంది 

ఆకాశంలో తన మయూర యంత్రాన్ని నడివిస్తున్నది 

దుఃఖంతో బలహీనమైన ఆమె 

దురాక్రమణ దారుని భేరిమోత వినింది 

బల్లెంపోటు పాలైన ఆడు జింక వలె 

ఆమె అల్బల్థాడి పోయి 

అచేతనురాలై ఒరిగిపోయింది. 

ఆ మహానగరాన్ని విడిచి, తనను నడిపేవారు లేకఆయం[తం 

నెమ్మదిగా మె తగా 

పొలిమేరలలోని శ్మశానంలో దిగింది 

అక్కడ సీడలలో (గద్దలు నిదపోతున్న వి- 

అక్కడి పీనుగు పెంటలు ఆతి ధీరుల 

హృదయాలను కూడ అరక్షణంలో భయ పె బ్టైటట్టున్నవి। 

కాలే శవాలనుండి మబ్బులవలె లేచివచ్చు 

పైగ భీకర పిశాచాలకు వెరపు కొల్పగా, 

సౌరభ ములు వెదజల్లే సుమగుచ్ళంవలె 

ఆయంతం మెల్లగా ఒరిగను 

ముడుచు కొన్న పాదాలతో కదలక నిలిచెను 

Xx XxX వచి 

(802-8) ( గర్భవతి అయిన రాణికి స్మృతి వచ్చింది, ఆమెకు విషాదకర 

మైన తన ఒంటరి తనం తిలియవచ్చింది. పురిటి నొప్పులు ఆమెను కమ్మ సాగినవి) 

804. మెరిసే అలంకార దీపాలతో చుట్టుమూగిన చీకటిని చెదర 

805, 

గొడుతూ మమకారం నిండిన దివ్యులు భ _క్తిగా నిలుచుండినారు 

అలజడిగా ఉన్న సము[దంనుండి లేచే సూర్యునివల 

బంగారు పాపడు పుట్టినాడు 

నిరాళా నిస్పృహలలో మునిగిన మానవుల దుఃఖవ్యధ అంతరించింది! 

తావులీనే శిరోజాలుకల ఆ తల్లి 

తనపతి తనకిచ్చిన ఆ వరాల బిడ్డను చూచింది 

చందమామ చల్చని కిరణాలవలె మెరిసే పాలధారను 

తన వక్షస్థల౭నుండి వెలువడేట్టు చేసింది 
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వక్షాలు తమంతతాము పాలు చేపునంతదాక కాచుకో లేక 

ఫోయింది; ఆ పాలతో మట్టిక లిపి ఆ మహాశిశువు 

నొసటిమీద ఉంచి సరిగా పరుండబెట్టింది, 

806-809. (సంతోషదాయక మైన ఆ రోజులలో రాజుకు వారసుడుగా ఈ కుమారుడు 

కోటలోపుట్టి ఉంటే రాజు, |పజలు కూడా సంతోషించి ఉండేవారు. అన్ని చోట్టనుండి కానుశలు 

వచ్చి మూగి ఉండేవి. కాని, పాపం ఆ బాలుడు ఆజ్ఞాతంగా ఈ శ్మశానంలో పృటినాడు. 

ఆ నిర్భాగ్యురాలై న తల్లి ఈ దురదృష్టానికి తల్పడిల్లిపోయి కొడుకుతో అంటున్నది), 

910. ఈ విశాల (పపంచానికి నీవు (పభువువు కాని నాతండీ 

సీవున్న ఈచోటు శత్రువుది ! 

సీ శయ్య శవాలుకాలే శ్మశానవాటిక - 

నేను అడిగే దిక్కులేక ఒంటరిగా ఆలమటిస్తున్నాను ! 

నిన్ను సురక్షిత పాంతానికి రీసుకొనిపోవడానికి 

దట్టమైన ఈ చీకటి అడ్డువస్తున్నది. 

సీవెట్టా _బతికెదవో పెరిగెదవో తెలియకున్నది 

నా [పాణం ఇంకొ కొట్టుకోవడం ఎందుకో తెలియకున్నది ! 

811. కోరికలుతీర్చే చింతామణి ; నీవు ఒక మాటన్నా 

ఆనక పరుండి ఉన్నావు 

నా కన్నీరు తుడిచేందుకు పుట్టిననిన్ను 

అ ర్లదేవుని- నా బీవితనౌక 

దుఃఖసాగరాన్ని దాటడానికి నమ్ముకొన్నాను 

ఈ నమ్మకంకూడ వమ్మయితే 

మరివేరే దిక్కేది నాకు? 

మీతం|డి ఆ మహారాజు చెప్పినట్లుగానే నడచుకొన్నాను 

మరి నాకీ బాధ ఏల? 

(812.819). (తన తనయుని ముద్దుమోము చూస్తూ ఆమె కొంత ఉపశమనం 

పొందింది, సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత చందుని ఉదయంతో కాంతి పుంజుకొన్న కను 

చీకటివలె ఆమె కనిపించింది. 

ఆ చోట నెలకొని ఉన్న ఒక దేవత ఆ రాణికి పరిచితమైన మరుగుజ్జు రూ పానవచ్చి 

ఆమెను ఓదార్చింది. అసలు అన్ని కష్టాలకు ఆ దేవత (తానే) తప్పుడుపనులే కారణమ 

నింది. ఆ తర్వాత ఆమె భవిష్యత్తుచెప్పి ఇట్టా ఆదేశించింది :-) 

816. “నా కంటి పాపా! ఈ చిన్నవాని ఆజ్ఞ 

ఈ లోకాన్ని పరిపాలించగలదు; 

కాని మొదట దుఠాకమణ దారుని చంపవలె! 
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దానిని నెరవేర్చుటకు ఇదిగో ఒకడు వచ్చుచున్నాడు. 

అతడు ఈ పాపని తీసికొనిపోయి పెంచనీ! 

మనం అడ్డుతగలడం ఎందుకు? 

రా, మరుగున దాగి వం జరుగుతుందో చూద్దాము,” 

81'7_ 818. మరుగుజ్జు రూపాన వచ్చిన ఆ దేవత 

తాను పరచిన పడకమీద ఆ పసివానిని 

పరుండ బెట్టింది-తన వక్షముల నుండి 

పాలు పొంగుతుండగా 

సక్స సీ శతువులవల్ల 

కీడు వాటిల్ల కుండుగాక” అని పొపని 

దీవించి, తల్లి చేతినుండి రాజము[దికను 

తీసి, అచ్చట పెట్టింది. 

నిర్భాగ్యురాలై న ఆ తల్లి అందెలు [(మోయగా 

ఆభరణాలు మెరవగా ఆవలకి పోయింది. 

తాను పొదిగిన ముత్యాన్ని విడిచిపెట్టి 

సముదానికి మఠలిపోయే ఆలివిప్పవలె 

పోయిన అమె మరుగుజ్ఞు చూపిన మరుగులో నిలచి 

ఇతరుల కంటికి కనిపించక చూడసాగింది | 

(ఆమె "కేక పెట్టింది) 

819, “నా ప్రాణమా! నీవు కడువున పుట్టినందుకు 
నీకు కొంత మేలై నా చేసినాననుకొందును- 

కాని అది నిన్ను పెంచడానికి చాలదురా తండీ! 

(కూర జంతువులు తిరుగులాడే చోటనేనా నీవు 

పడుకోవలసింది.” 

(అని, ఆమె దుఃభించసాగింది) ఆమె ఆమె పైనున్న ఓక చిన్న రెమ్మను పట్టు 

కొంది; ఆమె ఒక కంటితో చూస్తుండగా-ఆ కొమ్మను అల్లుకొన్న ఒంటి పూవున్న తీగవలె 

ఆమె కనిపించింది. 

కంబని రామాయణము 

(రామకదై) 
కాండ 11. అయోధ్య 

గుహ పటలము (రామ గుహుల సమాగము) 

(అయోధ్య యువరాజై న రాముడు దేళ్యభష్టుడె కవుల వైపుగా ప్రయాణం చేస్తూ 
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వచ్చి, గంగానది ఒడ్డున ఉన్న పర్ణశాలలో ఒక దినం విశ|మిస్తాడు. అతని వెంట అతని 

భార్య సీత, తమ్ముడు లక్ష్మణుడు ఉన్నారు. బోయల రాజైన గుహుడు-పర్ణశాల వెలుపల 

ఉన్న లక్ష్మణునితో రామునికి తన వందనాలర్చించ వలెననే కొరక వెలిబుచ్చుతాడు), 

11. “అయ్యా, కొంతసేపు ఆగు”మని గుహునికి చెప్పి 

ఆ యువకుడు లోనికిపోయి అన్నకు మొక్కి. ఇట్టా అన్నాడు, 

“జయ, విజేతాః నిను చూడడాన కొక డువచ్చె. 

అశని వెంట అతని వారు పలువురు వచ్చినారు; 

నాకతడు సామాన్యుడుగాను, జొదార్యం కలవాడుగాను కనవస్తున్నాడు 

ఆతని పేమ మాతృపేమకంటె మిన్నగా పరిగణిస్తాను నేను. అతడు గంగ 

కటు ఇటు పయనించే అంతులేని పడవలకు అధిపతి అట, ఆతని పేరు గుహుడు.” 

12. (రాముడు గుహుని తోడ్కొని రమ్మని లక్ష్మణుని కోరగా, అతడు అట్టాగే 

చేసాడు. రాముని చూడగానే గుహుని మనసు (ద వస్తుంది. అతడు ఆరాధనా 

భావంతో తలవంచి, మౌనంగా నిలబడ్నినాడు ). 

18, ఇక్కడ కూర్చో అనినాడు రాముడు; అంతులేని _పెమగల 

గుహుడు అందుకు ఒప్పుకొనలేదు. “నీకోసం కొమ్ముతెనె, 

కమ్మగా వండిన చేపలు తెచ్చినాను; పనిని స్వీకరించ వూ? 

అనినాడు, (ఏమి శానపడుని ఆజ్జత? ఆని మునులు అంటున్న ట్టుంది) 

అపుడు మహావీరుని ధోరణిలో మెల్లగా నవ్వి వయసు మీరిన 

ఆ మునులతో మాటాడ సాగినాడు, 

14, అపేమకు గుర్తుగా తెన్చిన ఈ కానుకలు ఆనర్జాలై 

భ క్రితో పండిన | పేమను తెలియజెస్తున్నవి. 

ఇవి అపూర్వాలు-దేవతల అమృతముకంటె విలువైనవి 

(పేమతో ఇ వృనప్పుడు అన్నీ ఆర్హాలె అవుతాయి; మనం 

స్వీకరించడానికి తగినంత పవ్మిత మైనవీ అవుతాయి; 

కనుక మనం వీనిని పియమార స్వీకరించితిమని భావింపవలె:” 

15. (తర్వాత రాముడు మరునాడు గంగను దాటవలెననే తన 

ఉద్దేశాన్ని గుహునికి తెలుపుతాడు: అందుకు అవసరమైన 

పడవలను త్యరగానే తెమ్మంటాడు. గుహుని అతనితో వచ్చిన 

వారిని ఇండ్లకుపోయి ఆ రాతికి విశమించుడని సెలవు ఇస్తాడు, 

16. నీలి మబ్బుపోలిన అతడు అట్లా మాట్టాడగా, 

[పేమ లోగొనగా గుహుడు తనభావాలను వెలిబుచ్చినాడు; 

(27) 



418 తమీళము 

“ఈ పపంచం అంతటినీ పాలించడానికి పుట్టినవాడా! 

నిన్ని విధంగా మార్చుచెందిన స్థితిలో చూడవలసి వచ్చిన .:దుకు 

నాక ళ్లను ఆక్షణమే ఊడదిసుకోవలసింది-కాని, 

కేవలం (పేమలు పలికే దొంగను నేను; 

నిన్ను దుస్థితిలో ఒంటరిగా విడచి పెట్టడం నాకిష్టంలేదు 

కనుక నీ జానిసగా ఉండి సేవించడానికి అనుమతించు.” 

17. సాటిలేని విలుకాడ , పురుషో తముడయిన రాముడు 

ఈ వాదం విన్నాడు; 

సాభ్మిపాయంగా సీతను, తమ్ముని వెలుగు మోమును 

చూచినాడు, ఆపై అతడు ఇట్టా అన్నాడు: 

1 ఇతని (పేమ గాథమూ, అనంతమూ ( మీకుతెలియడంలేదా )”- 

పిమ్మట విప్పారిన కన్నులలో కనికరమన గుహుతో ననె: 

"” పియతమ మితమ 1 నీవు మాతో ఇక్కడ (కొంతకాలం) 

ఉండవచ్చు” 

18-19. (గుహుడు లక్షుణునిద్యారా రాముని పవాసం గురించిన వివరాలు 

తెలుసుకొంటాడు. సూర్యుడ స్రమిస్తాడు. చీకట్టు వ్యాపిస్తాయి). 

20. సంప్రదాయబద్ధంగా 

సంధ్యాకాల కృత్యాలు జాగ త్తగా నెర వేరినవి; 

పాలకడలి వెడలి వచ్చు సుధవలెనున్న సీత, 

అసాధారణ పరాకమవంతుడా రాముడు 

కరకు నేలపై పరచిన రెల్లుగడ్డి పడక పై వి శమించినారు; 

తమ్ముడు లక్ష్మణుడు ఎక్కు- పెట్టిన వింటితో 

రెప్పవేయక ఉదయంవరకు కావలి కాచినాడు ! 

21, గుమిగూడిన గజయూధంవలెనున్న తనదు బలగంతో, 

గుహుడు కూడ కావలి కాచెను, సంధించిన బాణంతో; 

విప్పారిన కన్నుల మేలని ఉన్నా; 

బాధావిల హృదయం బరువయి తపిస్తున్న ది, 

శోకార్తుడయిన ఆ చినతమ్ముని, 

కటికనేలపై శయనించిన ఆ అన్నను చూసెను గుహుడు: 

తెప్పున, ఆతెప్పల దొర కన్ను లలో బాష్పధార, 

నల్లని కొండల వెలువడు నదీ వేగమయ్యెనపుడు, 
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(“మరునాడు రాముడు సీశతోను, లక్ష్మణునితోను నడి దాటినాడు, కొంత 

కాలానికి వారు చితకూటంలో స్థిరపడినారు) 

భాగము 1కి.గంగ 

(భరత గువుల నమాగమము) 

(రాముడు వనవాసానికి పోయిన విషాద సంఘటన అతని పెద్ద తమ్ము డైన భరతుని 

పరోక్షంలో జరిగింది. అది తెలిసిన తర్వాత భరతుడు- పెద్ద బలగం తీసుకొని రాముని జాడ 
కని పెట్టడానికీ, ఆఅతనినవికయోధ్య రాచరికాన్ని చేబట్టమని ఆవ్యోనించడానికీ బయలుదేరుతాడు. 

అతడు తన సేనతో గంగను చేరవచ్చినాడు. ఆవలి గట్టునుండి ఇది చూచిన గుహుడు భర 
తుని ఉద్దేశ మేదో తెలియక అపార్థం చేసుకొంటాడు* రాముని సమూఅంగా నాళనం చే సేటందుతే 

భరతుడు సైన్యంతో వచ్చినట్టు భావించినాడు).(1-8) 

ఆతడు తన క త్రికట్టును బిగించినాడు, పెదవులు కొరికినాడు; 

ఆతని మాటలు వాడిగా రేగినవి; అతని కళ్లు 

నిప్పులు చెరగనవి; 

అతని యుద్ధ భేరీ మోగింది; అతని బాకా సందేశాన్ని విస్తరించింది 

అతని భుజాలు “యుద్ధం దగ్గర పడింది'' అనే భావంతో 

పొంగి లేచినవి! 

ఎన్నా లక్రా 

“దండెత్తి వచ్చేది ఎలుక లదండు; నేను వానిని కబళించబోయే పామును!” 

అంటూ తనవారిని పితిచినాడు; భూమి పె ఉన్న బెబ్బులులన్నీ 

వడిగా కలసి అలవలె పొంగివచ్చినట్టు 

గుంపుగా వచ్చినవారు వారు, 

చుట్టూ ఉన్న బోయలను చూచి గుహుడు అన్నాడు 

''ఇటు చూడండి! ఆ సేన డ్రోహబుద్ధితో తరలి వస్తున్నది ; 

దాన్ని వీరస్యర్గానికి ఎగజిమ్మ వలెనని నేను 

నిర్ణయించినాను 

దీనిని మీరు ఆంగీకరించగలరని నా నిశ్చయం | 

పాచీనమూ గొప్పదీ అయిన రాజ్యాన్ని నానెచ్చెలికి 

తిరిగి ఇస్తాను" 

ఈ దండు లోతుగా ఉ్యగంగా ఉండే నడి నీట నడవగలరా? 

యుద్ధంలో ఏనుగుల గుంపును ఎదుర్కోడానికి వెరచితే 

నేను విలుకాడినేనా ? 
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“మ్మితమా"”, అనీ అమూర్యమూ, అత్యంత పీయమూ అయిన 

మాటతో మహాత్ముడైన రాముడు నన్ను పిలువలిదా? 

నేనతనికి భంగం కలిగిస్తే “ఈ బోయమచ్చు చచ్చిఉండ వచ్చు” 

అని [పపంచం నన్ను తిట్టుగాక | 

16. "రాముడు తన అన్న' అని అనుకోడానికే ఈ భరతుడు 

నిదానించలేదా? పైకి ఉరకనున్న బెబ్బులివలె తమ్ముడు 

కావలి కొస్తున్న విషయం విస్మరించినాడా ? 

మరినా గురించిన గణన లేదా?- నాస్యరావ్షంలో నన్ను 

అవమానించి దాటిపోవడమా? 

బహుశ, రాజుల గుండెలను ఈ హీనస్థితిలోని 

విలుకాని కోల చీల్చవని అను కొన్నా డేమో!” 

11. "హా! ఈ భూమినే లేపావి్షి రాజులకు పాపం చెరుపు 

కాశ్వత మైన అపకీ ర్తి అనే ఆలోచనేరాదా, 

వారు అయినవారెవరో కానివారెవరో తెలుసుకోలేరా? 

తాము కలిగించే వ్యధ ఎంతటిదో ఎరుగరా? 

వాగు, బాగు- అక్ర ఉండనీ- నాజీవతంకంటె 

విలువకల స్నేహంతో నన్ను ధన్యుని చేసిన 

అతనిని ఎదుర్కోడానికి ముందు 

వీడు, వీని దండు మొదట మన చేతులలో నుండి 

చావు తప్పించుకో వద్దూ?” 

22. “నా ఏలిక రాముడు ఈ భరతునికి తన రాజ్యం 

సర్వమూ ధారపోసినాడు; అయినా రాముడు మన 

గొడ్డు గడ్డలో ఉండడాన్ని ఓర్వలేక ఇతడు తన 

దండుతో వచ్చి నాడు; 

చూడండి! మీరు “బోయల కులం ఎ త్తి వచ్చినదండును 

నిర్మూతించి రాజ్యాన్ని సరైన వారసునికి అప్పగించింది 

తిరిగి” అనే పొగ డను పొందవలెననుకోరా? 

(ఈ విధంగా మాట్లాడిన గుహుడు, ఆ వెంటనే యుద్ధానికి సంసిద్ధుడై గంగ ఈ 
వలివై పు నిలిచినాడు ; ఆవలిగట్టున భరతుని సారథియైన సుమంతుడు - భరతునికి గుహుని 
చూపించి, రాముడు ఆతనితో ఎట్టా చెలిమిచేసుకొన్నాడో వినరించినాడు, అట్టా అయితే 
మొదట తాను రాముని స్నేహితుని కలుసుకోవడమే సమంజస మనినాడు భరతుడు, 

అట్లా నిశ్చయించు కొని నదిని దాటడానికై ముందుకు వచ్చినాడు. జడలు కట్టిన జుట్టుతో, 
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దుమ్ముక మ్మిన దేహంతో, నారచీకలతో అనంత మైన దుఃఖం మూ ర్రీభ వించి నట్టున్న భరతుని 

చూసిన గుహుడు అదరిపడినాడు. తాను భరతుని ఎంత మోరంగా అపార్థం చేసుకొన్నాడో 

తెలుసుకొని విచారించి రాడు. అతడు పడవనెకి_ ఒంటరిగా బయలుదేరి ఆవలి తీరాన ఉన్న 

భరతుని సమీపించినాడు) (28-81) 

వీవీ, (రామునికి) వందనంచేస్తూ చేతులు కట్టి నిలబకినాడు భరతుడు; 

గుహుడు అతని పాదాలపై బడినాడు; 

భరతుడు గుహుని లేవదీసి 

పికృ వాత్సల్యం కంటె గొప్పదైన వాత్సల్యంతో అక్కునచేర్చు 

కొన్నాడు ; జాన! మహనీయుల భావనలో, మనసులలో 

తనపట్ల మన్నన గడించుకొన్న భరతుడు- 

పద్మస్థితుడైన _బహ్మ కూడ తలవంచిపూబించేటంతటి 

భరతుడు - అర్హే చేసినాడు! 

(గుహుడు భరతునితో ముచ్చటించి, భరతుని రాకకగల సత్యమైన అవసరాన్ని 
గురెరిగినాడు ఆతడు భరతుని ఘనతను చూచి మైమరచినాడు). - (88-84) 

౨5, చూడు, నీ తల్లి కోర్కెౌపై తండి రాజ్యం సీ కిచ్చినాడు; 

అదేదో ఆరిష్టమన్న ట్లు తొలగ; దోసుకొన్నావు, నీ మోమున 

ఆలముకొన్న విషాదంతో తరలివచ్చినావు (రాముని తీసికొని పోవ 

డానికే ) 

ఓ-ఆదర్శ పాయుడా! నీ ఈ దశను పరిగణిస్తే - ఎవరైనా 

పీకు వేయి వాముఎనెనా సరిపోల్బగ ఒరా? 
ఆలో 

(ఈ విధంగా భరతుని వళంసి చిన గుహుడు అతనిని రాముడు అంతకు పూర్వం 

ని దించిన స్థలానికి తీసుకొని పోయినాడు), (85-88) 

99. భరతుడు చెదరిన మబ్బువలె వడిగా సాగినాడు 

41. 

రాళ్లమధ్య పరచిన రెల్లుగడ్జి పడకను చూచినాడు. 

ఆ పడకమీదనే మేటివిలుకాడు, చేతికి ఎముకలేని 

శ్రీ రాముడు పవళించినాడు. 

భరతుడు పాపం, వణకి |కిందపడినాడు, 

ముత్యపు చుక్కలవంటి ఆతని కన్నీరు నెలను తడిపినవి, 

అతడు దుఃఖ సము[దంలో గాఢంగా మునిగిపోయినాడు, 

(భరతుడు-అందరి కష్టాలకు తన విధియే కారణమని దుఃఖించినాడు). 

ఎగు భుజా .కల ఆ భరతుడు ఇంకా [పశ్నించినాడు] 

“ఆ మహసియుడు పవళించిన శయ్య ఇది అయితే 
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| కేమించే మనసుతో అన్నను వెన్నంటి వచ్చిన 

ఆ తమ్ముడు ఆరాత్రి ఎక్కడ గడుపుచుండె?” 

మెత్తగా అడిగిన ఆ మాటవిని బోయలదొర సమాధానమిచ్చె; 

42, “పర్వత సదృశ మైన భుజాలు కలవాడా! 

ఆ నల్లని సొగనుకాడూ, ఆమెయు నిదురించగా 

ఆ సాహసి ఎకు్మ. పెట్టిన వింటితో, మండే నిటూర్పులతో 
క్త న! 

కన్నీరు వర్షించే కండ్రతో-ఉదయం వరకు. 

కొను ఓకమారె నా రెప్పవాల్చక మేలుకొని ఉండే వాడు!” 

48. ఇది వినిన రాజకుమారుడు (భరతుడు) ఈ విధంగా అన్నాడు 

“అంతులేని దుఃఖానికి కారకుడను నేనై తే 

దానిని తొలగించడానికి పూనుకొన్నా డతడు (లక్ష్మణుడు); 

(పేమకు సరిహద్దు ఉందా? 

నా సేవాతత్వం బాగానే ఉంది! బంధిత మై!” 

Xx Xx xX ఎని Xx 

V నుందరకొండ 

భాగము = 14 వొనునుంతుడు మురలివొచ్చు టి, 

(అరణ్యవాసం తుది సంవత్సరాలతో రాముడు పంచవటిలో జీవించినాడు. ఆ 

(ప్రవాసపు తుది సంవత్సరం మొదట లంకను పాలించే రాక్షస రాజైన రావణుడు మోసంచేత 
సీతను బలాత్కారంగా దొంగిలించి తీసుకొనిపోయి తన భవనానికి చెంత ఒక తోటలో గట్టి 

రక్షణలో ఉంచినాడు. కానుకలు, బుజ్జగింపు, బెదరింపులు వంటి వానిద్వారా ఒక ఏడాదిలో 

సీతను వళం చేసుకోవలె ననుకొన్నాడు; సీతను కోల్పోయిన రాముడు ఆమెకోసం వెదకసాగి 

నాడు, ఆ అన్వేషణలో వానర నాయకుడై న సు[గీవుని కలిసికొని అతనితో స్నేహం చేసినాడు. 

సుగీవుడు - సీతజాడ కనిపెట్టడానికై చారులను అన్ని దిక్కులకు పంపించినాడు. వారిలో 

ఒకడైన హనుమంతుడు సీత జాడ కనిపెట్టగలిగినాడు ఆమెకు ధైర్యం కలిగించగల రాముని 

నందేశాన్ని తెలిపి, ఆమె సందేశాన్ని రామునికి తెలుపుటకై వచ్చినాడు. హనుమంతుడు 

రామునితో ఇట్టు అన్నాడు;) 

25. “చూచినాను సీతను _ జాను - నేను చూచినాను 

పతివతా రత్నాన్ని - నా కండ్లతో _ అనుమానానికి ఆస్కారం లేకుండా - 

పొంగిపడే సముద కెరటాలు కడిగే దక్షిణ నగరమైన 

లంకలో నేను ఆమెను చూవినాను; 

ఓ దేవా సందేహాన్ని విడచిపెట్లు; దుఃఖమింక లేదు". 

ఈ విధంగా నమ్మకం కలిగించి హనుమ ఇంకా అన్నాడు, 
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లర, 

27. 

£8 ర్ గా 

29. 

80. 

81, 

“అయ్యా! నేను అన్నివిధాల నీకు తగిన ఆ మహా దేవిని 

సీ మహారాణి అనీ, మహనీయుడైన నీ తండికి తగిన 

కోడలు ఆనీ, ఇంకా మిథిలకు రాజైన జనకుని ఆదర్శ 

| పాయురాలైన కుమార్తె అనీ వొందిన పేరును మించునట్లు 

ఉండే ఆమెను కనుగొన్నాను; నన్నింకా చెప్పనీ | నిను!” 

“బంగారానికి సాటిలేనే లేదు; ఆస్తే ఓర్పులో ఆమె సాటివారు లేరు' 

ఆమె |పత్యేకంగా నిలిచి ఉందిః తన జీవితాన (ప్రవేశించిన 

నీతో నమానంగా ఇతరులను ఆమె భావించదు! 

ఆమె అన్నుగవాంలో నాకు సరిపోలేవారు కూడ లేరు! 

ఆమె గొప్పతనం అటువంటిది!” 

ఆమె ఎన్నిటిని సాధించినది! సూర్యవంశం సిద్ద నది. 

ఆపే ఆదర్శవంత మైన ఆమె వంశం ఆమెదే కాగలదు! 

తనను నీ నుండి విడదీసిన ఆటవికుని వంశాన్ని మరణం 

పాలు కమ్మన్నది. 

కాశ్వతుఅ సమూహానికి ఆమె జీవం పోసింది; మా 

పూర్వీకులను వవితులను చేసింది! ఇక ఏమున్నది?” 

“సాటిలేని విలుకాడా! సము[దొవృతమైన ఆ లంకలో 

మంచిదీ గొప్పది ఆయిన కాఠిన్యంక ల స్త్రీని మృాతమె 

కాదు నేను చూచింది! 

ఉన్నత జన్మ, అంతులేని ఓర్పు, పాతి వత్యం మొదలై నవన్నీ 

కలియగా మెరిసి పోతు-డగా చూచినాను.” 

“ఆమె కండ్లలో భావాలలో ఆమె మిత వచనాలలో 

నీవే ఉన్నావు; గుండని ఆమె వకాలలో- 

దయ మాలిన మన్మధుడు ఎడతెగక వేసే 

పూల బాణాల వల్ల ఏర్పడిన 

మానని గాయంలో నీవే ఉన్నావు, 

మరి ఆమె నీ నుండి దూరంగా ఉన్నదనటం ఎట్లా? 

కడలి కవతల-లంకా పురిలో ఒక దోట 

మింటి నంటుతూ ఇందుని వనంవలి స్యర్గమయమై ఉండే వనంలో 

పగలూ రేయ్లా తెలియనిచోట్ల 
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వారు నిర్మించిన రెల్లు ఇంటిలో శ్రీ రూపంలోని 
తపః ఫలమెన ఆమెను నేను చూచినాను!” 
(ఆమె హనుమ తాను ఎంతగానో ఆన్వేషించిన పిమ్మట బలమైన రక్షక లోబడి 

ఉన్న సీతను కన గొన్న విధానాన్ని; మరుగునఉండి తానుచూడగలిగిన వైనాన్ని; సీత రావ 
ణుని గద్దించడాన్ని ; శోకమగ్న లైన అమెకు రాముని మ్యదికను చూపించి న దాయించి 
నమ్మకం కలిగించడానికి యత్నించిన విధానాన్ని వివరించసాగినాడు (8:40) 

41. “నమ్మకాన్ని కలిగించగల [పత్యేక మెన గుర్తులెన్నింటినో 

ఆమెకు తెలియజేసినాను; వానిని చక్కగా దీర్చంగా 

పరిశీలించి నా భావనలో మోసం ఏమీ లేదని పూర్తిగా 

సంతృ ిపడి నేను తనకు చూపిన ముదికను చూచింది! 

ఆది మరణపు పట్టునుండి మరల్చి జీవాన్ని పోసే మందుగా 
పనిచేసింది!” 

42. “© ఓక్కక్షణంలోనేను పరస్పర విరుద్ధాలె న 

రెండు న-భఘటనలు చూలరినాను! 

మెరిసే ఆ కెంపు ముదికను ఆమె తన ఎదకు హత్తుక్రోగానే 
ఆమెలో భీకరంగా చెలరేగుతున్న వియోగ తాపానికి ఆగలేక 
మొదట ఆడి కరిగిపోయింది. కాని లోపలి నుండి పొంగివచ్చే 
ఆనందం కలిగించిన చల్ల దనంతో అది మరల గట్టి పడీంది!” 

(సీతతో ఆమె [విమోచనం దగ్గరపడినదని తాను చెప్పినదాన్ని ఆ €రాంత వివరించిన హనుమ రామనికి ఆమె తుదిసందెశాన్ని తెలియజేస్తాడు) (43-44) 
ఉర్. ఇచటి స్థీతిని గూర్చి నేను చెప్పగా ఆమె [దగా చెవి ఒగింది, 

(ల్ గి 

ఆపి అక్కడి స్థితిని పూర్తిగా వివరించి ఈ సందేశం ఇచ్చింది: 
“ఇంకొక నెల [పాణాలతో ఉండగలను ఆ తర్వాత తప్పక 
మరణిస్తానని దయతో నిండిక నా మననుకు తెలియనీ ; 
అని ఆమె నీ పాద పద్మాలు శిరసున ధరించింది. 

(హనుమ సీత ఇచ్చిన చూడామణిని రామునికి ఇచ్చినాడు; ఇదిచూచిన రాముడు ఎంతో కలత వడినాడు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికే వానర సైన్యాలతో అతడు లంకివైపు సాగినాడు). 

VI యుద్ధకాండము 

భాగము లొ, తంభోకర్ణనధ 

(యుద్ధం ఇక సంభవింప నున్నదనగా రావణుని తమ్ముడైై న విభీషణుడు సీతన్ను 
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రామునికి అప్పగించమని రావణునికి చెప్పినాడు. అది విని కోపించిన రావణుడు విభీషణుని 

తిరస్క రించగా, అతడు ఆన్న ను విడిచి పోయి రాముని ఆ, శయిస్తాడు. రావణుని పెద్ద తమ్ము 

డైన కుంభ కర్ణుడు కూడా అన్న ఆకమాలను ఖండించాడు. ఏమైనా ఆన్న తోబా టే 

ఉండి. ఆతని సేవలోనే మరణించడానికి నిశ్చయించకొన్నాడు ఆపె జరిగిన యుద్ధంలో 

క ంభకర్ణుడు రాముని చేత చావు దెబ్బలు తిన్నాడు. తన తది క్షణాలలో అతడు రామునికి 
విభీషణుని పక్షాన్ని ఎత్తి చూపి వాది-_చినాడు). 

849. గజపదాతుల బలం లెక్కకు మీరి ఉన్నా 

తనను ఆ శయించిన అల్బమైన పావురాన్ని రక్షించడానికే 

తననే (తాసులో తూచుకోవడానికి సిద్ధపడిన శిబివుశంలో ఫి వాడా 

సీల్రో కూడా ఆ దయాధర్మం ఉంది! మా దుష్ట మార్గాలను 

త్యజించి విభీషణుడు నీ శరణు జొచ్చినాడు- 

సదా వానిని కాపాడు! నీకు ఇదే నా ప్రార్థన”! 

850, “సి వెవరో నాకు తెలుసు! వేదాలలో 

వెలసిన ఆది పుర పుడెన నీవు రాజ రూపంలో వచ్చినావు! 

మా వంశంలో పుట్టినా నా తమ్ముడు న్యాయమూ, 

గొప్పదీ శాళ్వుతమైనదీ ఐనమార్షాన్నే తెలిసినవాడు, 

దుష్ట మార్గాలు తెలియని వాడు; అతడు నిన్ను శరణు చొచ్చినాకు; 

ఆతని ఈ నమ్మికను వమ్ము చేయకు! ఇదే నా (పార్థన!"” 

851. “మహదాశయాలు కలవాడా? నిరంకుశుడె న 

రావణాసురుడు “ఈ విభీషణుడు నన్ను నమూలంగా నాశనం 

చేయడానికి యత్నిస్తున్నాడు” అని తలచి తలచి పగను పెంచుకొన్నా డు 

బహుశః ఈ ఇద్దరు కలిసే సోదర (హేమను విడనాడి 

ఆతడు ఇతనిని చంపగలడు; కనుక నీవే 

విభీషణుని కాపాడవలె”! 

552. “సీకు మరల చెబుతున్నా-ఆ నీచుడు సోదర భావం 

తలచి వెనుదడీయ డు; విభీషణుని చూడగానే చంపడానికి 

యత్నించును ఏ దయా చూపడు! కనుక, 

నా తమ్ముడు సదా నీతో, లక్ష్మణ హనుమంతులతో ఉండుగాక! 

వారొక క్షణమైన విడిపోవునట్లు చేయకు! ఇదే నిన్ను 

యాచిస్తున్నాను.” 

(తన విషయం (పసావించిన కుంభకర్ణుడు (వక్క లెన తన శిరసును సము 

|దంలో పడవేయించమని కోరినాడు. రాము డట్టా చేసినాడు. బలవంతుడైన కుంభకర్ణుని 

మధణంవల్ల సంతోషంతో దేవతలు నాట్యం చేయగా, రావణుని శ్లానిసల్లు అతని ఆ మరణ 
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వార్త తెలియజేయడానికి వేగంగా వెళ్ళినారు), 

(కాండలో మీగిలిన భాగము ; కు: భకర్దుని మరణం సంఖ వించిన తర్వాత ఎందరో 

యోధులు మరణించివారు. తుదకు పదవనాడు సాగిన యుద్ధంలో రాముడు రావణుని చంపీ 

నాడు సీత చెరనుండి విడుదల పొందింది. తన కర్తవ్యం నెరవేరగానే రాముడు సీతాలక్మ 

ణులతో, స్నేహితులతో ఆయోధ్యకు మరలిన రాముడు అందరూ ఆనందించగా పట్టాభి 

"షేకం చేసుకొన్నాడు). 

పూసలార్ నాయనార్ 

సెరియపురాణం  శేక్కిళార్ రచన) 

(శివభక్తుడెన పూసలార్ ఒక గుడికట్టవలెనని ఆశించినాడు. కాని ధనం పోగు 

జేయలేక పోయినాడు. కాబట్టి మానసికంగానే ఆలయం నిర్మించడానికి తీర్మానించాడు ఆతి 

జా[గత్తతోను, మిక్కిలి [శమతోను అతడు దానిని చేయడానికి సమకట్టినాడు. ఎన్నో 

దినాల తర్వాత అతడు ఆలయాన్ని తనభావనలోనే పూర్తిచేసి భగవంతునికి ఆర్చించినాడు * 
భగవంతుడు-ఆ[పాంతవు రాజు (మించి రాతితో కట్టిన నిజమైన గుడికంచె దానినే మేలైన 
దిగా గణించి స్వీకరించినాడు.) 

5 పూసలార్ సుదూర (పాంతాలలో సంచరించినాడు 

శ్రమకు వెనుదీయలేదు- | పతిచోట [పయత్ని ంచినాడు 

కాని సంపాదించింది మాతం కొంచెమే! 

“ధనంలేకుండా నేనేమి చేయగలను?” ఆని తదేకంగా ఆలోచించినాడు! 

“మానసికంగానే గుడి ఎందుకు కట్టరాదు? "అని 

| పశ్చించుకొని- గుడికి ఆవసరమైన వస్తు జాలాన్ని 

అల్పమైన వానిని కూడా విస్మరించక మానసికంగానే 

జమ చేయ నారంభించినాడు. 

6, ిల్చులను పనివాం్యడను, వారి వనిముట్లతో సహో 

మనసులో గుమి చేసుకొన్నాడు; 
ఒక శుభదినాన దేవునికి గుడి కట్ట డానికి [పారంభించినాడు; 

కాస్తో9 కంగా పునాదులు వేయించినాడు, 

సేమతో, భక్తితో రేబవళ్లు విసువులేక |శమించినాడు, 

7. నేలమట్టంనుండి శిఖరం (విమానం) దాకా వరుస [కమంలో 

గోపురాన్ని ఏర్పరచడానికి తీర్మానించుకొని 

తనమనసులోనే దాని ఆకారం దిద్ది తీర్చినాడు. 

నేర్పుగా మలచినాడు. 

శిఖరం ఘీది బంగరు కలశాన్ని పూర్తి చేసినాడు, 
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10 

11. 

12, 

ఉపమండపాలు మొదలై న వానికో సం దినాల క్రొద్దీ శమించినాడు. 

కలశాన్ని శిఖరంపై నెలకొల్సినాడు. 

పక్కలకు గచ్చుపని చేసినాడు; గూళ్లు ఏర్పరచినాడు. 

చుట్టు [ప్రాకాాాలు ఎత్తుగా పెరిగినవి, 

లోతుగా కోనేరు త్రవ్వడం జరిగింది. 

ఇంతవని నిండుగా చక్కగా నెరవేర, 

స్థాపనకు శుభడినము నిశ్చయించె నళతడు, 

ఇచట, “కాడవిరాజు కాంచీనగరమందు 

ఎంతోవ్యయం చేసి ఇటుకలతో, రాళ్లతో 

గొప్పగా ఒక గుడికట్టినాడు, 

ఇతర దేవతలకే అంతుచిక్కని దేవదేవుని 
ఆ గుడిలో ఒక శుభదినాన 

(పతిష్టించడానికి తల పెట్టాడు 

ఆ ముందు దినంరాతి రాజు నిదురించినపుడు-కలలో 

జడలు కట్టిన కురులతో, మెర సే “క్రానై 9” పసుపుపూవులతో 

దేవుడు కనిపించి మాటాడినాడు : 

“నా భక్తుడు పూసల్ అతిగా _శమించి 

నిండ వూరులో నాకొక గుడి కట్టించినాడు; 

రేపు నేనచట (పవేశింపనున్నాను. కనుక 

నీవు స్థాపనకింకొక దినము నిశ్చయింపుము”. 

ఈ మాటలు అనిన తర్వాత జడలు కట్టినకురులతో, 

మెర సే పసుపుపూవులు దాల్చిన దేవుడు 

ఆ పుణ్యాత్ముని నివాసానికి తరలి పోయినాడు. 

పరిశుద్దుడెన ఆ పరమాత్మ-_కాడవరాజు ఆ భక్తుని 

కనిపెట్టడానికి అను గహించినాడు 

నిదురనుండిలేచి, సాహస బలో పేతుడ్డై న ఆ రారాజు 
ఆ మరియొక ఆలయనిర్మాతకు వందనం ఆచరించడానికి 

మిక్కిలి | పేమతో త్యరపడినాడు. 

నిం|డవూరు చేతి చల్లని తోటమధ్య పయనించినాడు, 

'భాగవతుడై న పూసలార్' కట్టించిన 

'ఆ గుడి ఎట ఉన్నది?' అని ఆ _ప్రాంతీయులనడిగినాడు, 

“అటువంటి గుడి ఏదీ లేద”నిరి వాథ, 

42 
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రాజు ఆ పాంళంలోని భక్తులను, వీద్యాంసులను 

తరలి రమ్మని పీలుపు నంపినాడు. 

ఆ పండితులందరు తనముందు గుమిగూడగానే 

“పవి|తుడగు పూనలార్ ఎవరు?” అని రాజు వారినడిగె 

వారు “ఆయన ఇచటివాడేకాని, ఇపుడిచటలే”డనిరి 

నిరంకుశుడై న రాజు తానే భక్తుని సందర్శించడానికి తరలినాడు, 

ప్టపడి వెదకి కను గొన్న తరువాత భక్తుని రాజు అడిగినాడు ; 

“ఇచట మీరు సిర్మించినట్టు (పశంనలందిన గుడి 

ఎచటనున్నది ? నేడు దాని |పతిష్టాపన దినమని విని 

మీ పాదాలకు వందనాలు అంద జేయవచ్చినాను. 

ముక్కంటి దొర నన్ను ఇచటికి పంపించినాడు.” 

భక్తుడు గుడిని మానసికంగానే (పేమ, భక్తి మెండుకొనగా నిర్మించినట్టు తెలియ 

జేసి ౮డు, అప్పుడు రాజు నిజమైనభ క్రి మహత్యాన్ని తెలుసుకొనగలిగినాడు, 

కచ్చియప్ప శివాచారియార్ 

కందపురాణం 

(శివుని చిచ్చరకంటినుండి వెలువడిన నిప్పు రవ్వ కాముని కాల్చి బూడిద చేసింది 

కాముని భార్య రతి పెద్దగా విలపించసాగింది.) 

99. 

100. 

లక్ష్మీ సుందరి సూనుడా ! ఆమూల్యమైన నా [పాణమా | 

విష్ణుకుమారుడా | శంబరవై రీ | ఇక్షు కోదండుడా | 

పగడాల కొండను భస్మము చేసినట్లు, శివుడు 

తన కండ్తతో నీ దేహాన్ని కాల్చి రూపట చేసినాడు ! 

బహ్మకు [పియమైన వాడా | దేవాతిథులలోన రెప్ప పా 

చెరుగని కన్నులవి యెల్ల నిదురలో మునిగెనా ఏమి 2” 

“ఎగిరే పురాలను కొల్చినవాడు శివుడు; అతనిపై నీవు 

విల్లైక్కు పెట్టడం తగదని వాదించినాను నేను, 

లెక్క పెట్టక పోయినాడవు నా మాటి, 

దేవతల వథకాలు, నెర వేర్చడాని కే నిశ్చయించి తివపుడు, 

“ఇపుడు నీ దేహం బూడిద అయింది: ఇది చూచీ 

ఎవరు జీవింపగలరు ? నీవేనా (పాణం-నీవే 

ఫోయిన తర్యాత నేను ఒంటిగా జ్రీవింపగలనా ఇ" 
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101. “దేవుని కంటి ధాటికి నిలువలేక పోయినావు ! 

సీ దేహం మాడి మసికావడంతో 

దేవతలలో భయం ఆవహించింది; 

తరగని- గొప్ప దుఃఖం నాకు వాటిల్లింది | 

ఇంకా నీవు ఎక్కడ దాగుకొని ఉన్నావు? 

ఆకారం తొలగిన నాథుడా ' నీకు నేను 

ఏ కీడు చేసినానో చెప్పుము!” 

102. “తిపుర సంహారం చెసిన గొప్ప విలుకాడై న 

ఆ దేవుని తపసు చెడ గొట్టడ మె తమ ఆకాంత 

అయినట్లయితే ఆ పసికి నిన్న ఏల ఎన్ను కోవలె ః 

స్వర్గస్లులంద రూ చచ్చినవారలా ? 

వెలికి తెలియక పోయిన నిన్ను చంపినదివారే ! 

అదియె నా (బతుకులో వారు పన్నిన కుట” 

అల్పులకు మెలు చెయడమన్నది 

ఆత్మ వినాళ కారణము కాదె? 

104. "నేనేమి చేసితి అపకారమొరులకు ? లేక ఇది నా 

పూర్యకర్మా నుభవమా ? విషాదాంత మెందులకు నీకు ? 

ఓ చెరకు విలుకాడ ! నా రక్షకుడ ! కాపాడవే నన్ను: 

ఆ దేవునికి ఉన్నదే చిచ్చరకన్ను - 

నశింపజేయడమాతని (పకృతి - 

ఆయనను నిందించి లాభ మేమపుడు ? 

105. “మెరుగు బంగరు చాయ శిరము కనబడదిపుడు ! 

సౌగసు నిండిన నీదు ముఖబింబమేమయ్యె ! 

భూషణావళికాంతితో మెకయు భుజములు ! 

వెడదయై కనుపట్టునురము వై భవము 

కనబడుటలేదు నా కన్నులకిపుడు 

వేధించు కుట్కలబాణాలు కనబడవు 

విల్లు కనబడదు, నృ తవెఖరి కనబడదు, 

ఓ నాథా! నేనేమి చేయుదు ? 

నెటకేగితివి నన్ను వదలియిప్పుడు సీవు? 

106-107. ఏ నాటికీ తనను విడనాడనని తమ పెండ్రినాడు చేసిన [ప్రమాణాన్ని కాముడు 

ఏ విధంగా భగ్నం చేయగలిగినాడని రతి _పశ్ని స్తుంది. కాముని ఆ పనిమీద 
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పంపిన దేవతలు ఆతనిని రక్షించడానికి ఎందుకు ముందుకు రాలేదో, తానంతకు 

ముందు గెలిచిన దేవతలవంటివాడే శివుడూనని ఆతనెలా _భాంతిపడ్డాడో అని రతి 

కోకిస్తుంది. కామునితో తన ఆనందాలు, [క్రీడలు అన్నీ కలఅయిందని దుఃఖి 

స్తుంది. 

110 “తన ఆల్లుడని దక్షుడు పేశ్షీంచె శివుని, 

తుదకు మహేశుడతని అధ్వరము ధ్వంసము చేసె,” 

“అతనిని ఎదుర్కొానుమని చెప్పి 

దేవతలు నీ విధికి నిన్ను పంపినట్టున్నారు | 

నీ కోసమే అన్నట్లు నేను, శోకాగ్నిలో రగిలి కాలిపోతున్నాను ! 

సీ ఉన్న చోటికే నన్ను రానిమ్ము ! 

ఆటకిదిగో వచ్చెద, వచ్చెద |పాణమా ! 

(ఆని రతి శోకించును.) 

మహాభారతము 

భాగము 45--1వ యుద్ధము 

(కౌరవ పాండవులకు మధ్య జరిగే యుద్ధంలో కౌరవపక్షాన్ని అవలంబించి 

యుద్దం చేసిన కర్ణుడు విజయుని (అర్జునుని) బాణం దెబ్బకు నెత్తురు వరదలై పారగా, కింద 

పడినాడు. కాని అతని “పుఠాకృత పుణ్యం” అతని ప్రాణానికి రక్షణగా నిలుస్తుంది. 

అర్జున రథసారధిగా ఉన్న శ్రీ కృష్ణుడు, కర్ణుని పుణ్యాన్ని దానంగా స్వీకరి.చవలెనని నిశ్చ 

యించుకొంటాడు, అతడు కర్టుని ముందు [బాహ్మణ సన్యాసివలె కనిపించి ఆ దానం కోరు 

తాడు, కరుడు సంతోషంగా దానం ఇచ్చివేసాడు), 

వికిర_287. తన దేహం ఆన్ని భాగాలనుండి నెత్తురు కారుతున్నా తన కిరీటం, కుండలాలు 

రూపు మాసిపోయినా, కర్ణుని చేతులు మా(తం వింటిని వంచి భాణాలు వేయడం 

మానలేదు. అపుడు సూర్యాస్తమయం కానున్నది. కృష్ణుడు అర్జునుని యుద్ధం 

నిలిపి రధంపెననే ఉండమన్నాడు. ఆపె ఆతడు (బాహ్మణ సన్యాసివలె మారు 

వేషం ధరించి కర్గుని దగ్గరికి పోతాడు, 

2§5. ((బాహ్మణుడు అంటున్నాడు) ర] 

* వేగముగ పయనించు తురగములు పూన్చిన 

రథములో ఆకసమును చీల్చుకొని గమించు 

తేజోమూరి. అంశమున పుట్టిన మహనీయుడా ! 

మెరు పర్షతం పై నేను కొన్ని కఠోర[వతాలు అవలంబిస్తున్నాను 

శీదరికపు బురదలో కూరుకొనిపోయాను. 

సముదవలయిత మైన ఈ భూమి పె దుఃభితులకు 
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కోరిన వరమిచ్చువాడవు నీ వొక్క_డవని విన్నాను, 

ఈ క్షణమె నీ వీయగలిగినదేదైన 

ఉన్నచో నిమ్మని (పార్థించచున్నాను.” 

289. విప్రుని మాటలు కర్ణుని చెవులకు 

తేనెవలె మిక్కిలి తీయగా సోకినవి; 

విజయుని వాడి కోలదెబ్బకు బలమరి 

రథముపె పడిఉన్న ఆ, స్థితిలోనూ 

అతడు చిరునవ్వునవ్వి బాగు, నేనేమి 

ఈయగలనో చెప్పు మీ వన్నాడు 

వేదజ్ఞుడెన విపుడు “సీ పుణ్యమది యెల్ల ఇమ్ము నా కిపుడని"యె 

కర్ణుని ఎదలోన సంతోషముప్పొంగె. 

240. కర్ణుడు సమాధానం ఇచ్చినాడు 

“నా జీవం క్షీణిస్తున్న ది- అది నా దేహంలో ఉన్నదా 

లేక బయట ఉన్నదా ఆదియు తెలియుటలేదు 

అడిగినవి ఈ పాపి ఇవ్వగలిగినయప్పుడు 

తామెందులకొ రాకపోయిన వారలు |} 

ఇన్నేండ్డుగా నేను ఆర్టించినట్టి 

పుణ్యమునిపుడు పూర్ణముగ నిత్తును క్రై కొండు. 

పద్మ నిలయుడై న |బహ్మకం చెను తాము గొప్పగా 

నా కీపుడు కన్పించుచున్నారు. నా పుణ్యమహిమయో 1" 

241. అని చెప్పి కర్టుడు తానె “యాచకునిరీతి చెతులు మొగిచె; 

శ తువులకు వీడుగువంటి వాడపుడు 

కన్నుల నవ్వుతో కర్టుని చూచె 

ధారా పూర్వకముగ దానము చేయమ”ని 

తన గుండెలో కోలనాటినచోట 

(ప్రవహించు నెత్తురు ధారగాచేసి 

కర్ణుడు దానము చేయగా, దేవుడు దాన్ని స్వీకరించెనపుడు 

కాను! వూర్యం బలిచేతినుండి సీరు (గ్రహించ 

ముల్లోకాలను కొలిచిన దాదేవుడేకదా 1 

౨492. దానంతో తృ ప్రిపడిన సన్యాసి ఆభరణాలంకృళతుడైై న 

* రాజుతో “నీకు వలసిన వరాలన్నీ ఆడఃగు; ఇస్తానన్నాడు 

[ * రాజు = కర్ణుడు | 
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సూర్యుని తనయుడు ఇట్లు [పార్థించీనాడు; 
“నా పాపాలవల్ల పెక్కు జన్మలనె త్రి, 

తమవద్ద లేదని కోరి నా వద్దకు 

వచ్చు వార్తలకు లేదను మాట చెప్పని, 

హృదయ మొక్క_టి నాకు దయచేయు”మనెను, 

248 తన అ తకొడుకు (అదే నిజము !) అనిన ఈ గొప్పమాటలు విని కృష్ణుని మనసు 

సంతోషంతో పొంగి పొరలింది , 

తనకేల తామరలతో కర్గుని పట్టిచేర్చి కౌగిలించినాడు; 

జాలికో సవించిన కన్నీటితో అతనిని తడిపినాడు; 

తని ఎన్ని జన్మలెత్తినా, సీకు సంపద, దాని నీయగల 

మనను ఉండుగాక; తుదకు నీకు ముకి కలుగుగాక” 

అని ముమ్మూర్తులొక చెన వేలుపు పలికెను. 

244. అపుడు కర్దుడు భక్తి (పవతులతో నిలబడినాడు; 

తులసిమాల తాల్చు తుదిమొదలులేని దేవుడు 

కర్టునికి తన విశ్వరూప దర్శనానందము కలిగించి, కరుణించె ! 

కడలిని తాగి వ్యాపించు కారుమబ్బులవల నల్చని మేనివాడు 

చేతులలో పంచాయుధాలను ధరింది-ఒకనాడు 

మొసలి కోరలమధ్య చిక్కి సాయానిక్రై 

ఎలుగెత్తి, పిలిచిన గజేందుని (మోల [పత్యక్షమైనట్టు 

కానవచ్చినాడు ! 

(245-246) (భూమిపై తన చివరి క్షణాలలో ఉత్తములై న దేవతలకు గూడ దుర్లభ మైన 

దివ్యదర్శనం పొందగలిగిన తాను ఎంతో ధన్యుడని కద్దడు సంతోషించినాడు). 

247. “ఈలోకంలో, ఈ జన్మలో నేను 

ఎత్తైన కొండవలె, బరువెక్కిన మబ్బువలె, 

కడలి నీటివలె, కలువవలె నల్లని రంగును. 

దండము, క తీ శంఖము, చక్రము, విల్లు మొదలైన 

ఆయుధాలను_ పెద్ద కుండలాలుగల కర్తములను- 

తావులు చిమ్ముతులసి మాలగల ఉరము, నిండైన 

భుజములను, సొగ సెన కంఠాన్ని, పగతపు మోవిని, 

అరవిరిసిన తామరవంటి ముఖమును, 

వలుగు రేఖలు వెదజల్లు మకుటమును, 

ఆ అద్వితీయుని రూపు కనులార కొంచితిని” 
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248. నా [పాణముకన్న (వియమైన మిత్రునికి 

కృతజ్ఞతలు తెల్పుటకు ధర్మాదులై న (పియసోదరులతో 

భీషణ యుద్ధానికి పూనుకొన్నాను; మరి కథాగీతులతో 

వినుతి కెక్కిన నాదు కవచకుండలములను 

అమరాధిపునకు నిచ్చితి ఆనాడు; 

నా దేవ! నీ వడుగగా ఇపుడు 

స్వార్జిత పుణ్యమంతయు నిచ్చితి, 

ఏకై కగతి ధన్యమైనది నా (బతుకు, 
శికువుగా అర్జున వృశాలమధ్య (పాకిన ఉత్పల నేత, నా స్వామి! 

249. (ఆపె కర్ణుడు తన అవసానానికి ముందు దేవదేవుని దర్శించి ఆయన డయకు 

పాొతుడై నందుకు ఆనందించినాడు), 

తిరుకూట రాసప్పక్కవి రొయర్ 

67. 

కుటాలక్కుర వంజి 

తొరబతౌ పాటి 

ఇది మా కొండ-మా కొండ - కుట్రాలంలోని (త్రికూట పర్వతము, జడలు గట్టిన 
వాడు, నెలవంక తాల్పు, వేల్పు నెలకొన్నచోటు. 

ఈ కొండలో మగకోతులు [పియులకు తీయని 

పండ్రిచ్చి వలపులు పచరించు; 

ఆడుకోతి అరచేతినుండి జారిపడు పండ్లకయి 

ఆరులు చాచువారు అమరులు కూడ, 

తీవ పీక్షణముతో అమరులను నిందించు వారలిట ఆటవికులు. 

సిద్ధులు తరచుగా గుమిగూడి ఇచట 

పకటింతు తమ సిద్ధగతులు పరుల కచ్చెరువుగ 

చెదరిపడు “తేనె సెలయేటి” ధారల 

జల్లు లాకాశ వీధి నావరింపగ, 

భాను రథ చకములు నళ్వములు 

జారిపడు మాటిమాటికి దారి తొలగి 

అట్టిది మా కొండ 

మా సొంత కొండయది. 

(28) 
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తాయుమాన స్వామిగళ్ 

(సంకలిత క్రీ ల్లనోలు శ 

తిరు-అరుళ్ -విలా స-ప్పరశివవణక్కం౦ - 

పరమ శివ దయా విలాస నుతి 

పాట. 1 

అది బీడి అంతటా వెలిగేది, అపరిమిత మెనదీ, ఆనంద పూర్ణమది కడలేని దయగలది? 

అది బీది=-తన కరుణలో లెక్కలేనటై విశ్వముల కాశ్రయ మొసగేది, జీవమున జీవమై, చిగు 

రించి .మొలిచేది? 

అది వది_-మనసుకూ మాటకూ అందక నిలిచేది? 

అది బది తమ దఠనమొక్క-టె సత్యమని, పరమమని వివిధ మతాల వాదనలు చెలరేగ 

చితమగు (పకృతి గల్గీనది; 

అది వీది అన్నిటినీ సాధింపగల శ క్తి యుతమనీ, నిత్యానంద రూపమని ఏకైకముగ నంద 

రంగీకరించేది? 

అది వీది--రేబవళ్లు దాటి కాలావధులు మీరి నిలిచేది? 

ఆయది__-మదిలోన హృదిలోన మనమెల్టరము నిలుపుకో గలిగినది; మహో నిశృద్ది శూన్యము, 

నిరాకారము, మన దృష్షిగోచరమగు పదార్ధముల రూపమున భావించి, పూజింప 

యోగ్యమునై నది. 

రామలింగ స్వామిగళ్ 

తిరు ఆరుట్బా (దయను బెనుతించు గీతములు) 

దైవ మణిమాల (దోభనికీ మువోచోరము) 

ఈవికి పేరక్కిన చెన్న పురిలో కంద కోట్టం "లో వెలసి వర్టిల్దుతున్న స్కంధుడా! 

షణ్ముఖా అనర్హమణివలె చల్లని దీప్తులు వెదజల్లు వాడ ! 

అంతర్ముఖులై న జ్ఞానులకు శివుని భూషణంవలె కనిపించు వాడ 

సీ కిదేనా (పార్ధనము : 

“ఒక్కనీ సుమ పాదాల సదా స్మరించే ఉ త్రముల చెలిమి కావలె: 

“లోన ఒకటి తలచి, వెలికింకొ కటి చెప్పువారి చెలిమి కలుగకుండవతె ! 

“నీమహిమ, నీ కీర్తిని వచింపవలె: ఆసత్యం మాటాడకుండవలె 

“గొప్పదీ మంచిదీ అగు దారి తెలిసీ కొని బతుకవలె, 

“అహంకార పిశాచ మావేశింప కుండవలె! 

"స్తీ పరిష్యంగము నాశించుతలపు చెడి, నిన్నెల్లవేళల స్మరించుచుండవ లె 

“జ్ఞానము కావలె, నీదయ సిద్ధింపవలెె వ్యాధి బాధలు లేక జీవింపవలె ! 
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కాళమేభువ్హ్రుల వర్ 

బాటువులు - (సంకలనము, 

ముగ్గురు కశ్హేములు పట్టి ముందుకులాగ, 

వెనుకను ఇద్దరు పట్టి [తోయుచునుండ, 

వేదవిదుడా వికట రాముని చిన్నగురము, 

నెలకు పదిమైళ్ల వేగమున సాగిపోగలదులే! 

నతిముత్తన్నులవల్ 

నారాయణ పీ | ఎ(రకోళ్ల నారాయణ పీ! 

రెండుగా చీలిన పగడపు ముక్కు కలదానా! 

*కుమరి నీటిలో నివసించేందుకు తరలిపోతున్నావుకద | 

అక్కడ నుండి నీ జతలో ఉ తరంగా సాగిపో యేటట్టయితే 

సత్తి ముతంలోని కొలనులో కొంచెంసేవు ఉండిపో | 
అది నా స్వస్థలం! 

ఆ దగ్గరలో ఒక కుటీరం ఉంటుంది. 

దాని కప్పునుండి నీరు ఉరిసి గోడలపై పడుతుంది ! 

ఆ లోపల సందేశం కోనం బల్లి పలుకు శకునంగా 

వింటుందే వెరిబాగులది-నాభాఠక్య-ఉన్న ది! 

ఇక్కడ నీవు చూసిన నా దీనగతి 

“మారన్వళుది” రాజధానియెన మధురలో 

కప్పుకోడానికి పై బట్టలేక, కొరికే చలిగాలిపాలై 

చేతులు గుండెకు చేర్చికట్టుకొని కాళ్ళు ముడుచుకొని 

ఒదిగి కూర్చొని 

బుట్టలో పెట్టిన పాములా బుసలు కొట్టు 

ఈ దీనుని గురించి చెప్పు మావిడకు; 

(ఆమెకది కొంత ఉపశాంతి కరమౌను !) 

* కన్యాకుమారి 
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పడిక్కొను తంబిరాన్ 

కుకవులకు ఇది పర్వదినం ! 

వారిని పట్టుకోడానికి ఇక్కడ ఎవరూ లేరు ! 

వారి నెత్తిన ఆతుకులు వేయగల “పి శ్రప్పాండియన్ ” ఇటలేడు। 

వారి చెవులు పిండి [కిందికి వంచగల ఏ “విళ్లి” ఇటలేడు ! 

వరుసలు పేర్చి వారితలలు నరకే ఏ “ఒటైహ్కూత్తన్*” ఇటలేడు | 

భలే! క్షణములో మూర్భులు కవితలు కురిపించి 

జగతిలో మహాకవులవలె మూగనీ. 

గో వొలక్కష్ల బారతి 

సంగీత కృతి 

నందనార్ కథ 

(హరిజనవాడ వర్ణన) 

వరి పొలాలగట్లను తాకినట్టుండును పులయుల ఆవాసం । 

ఆ పూరి కప్ప మీద గుమ్మడి తీగెలు కప్పి ఉన్నాయి 

చుట్టు పక్కల కుక్కలు మొరుగు తున్నాయి- 

(గద్దలు చుట్టి చుట్టి ఎగిరి వస్తున్నాయి. 

అక్కడి ఎండు మాంసం ముక్కుల కోసం కోళ్ళు అరుస్తున్నాయి- 

పెరటిగోతి దగ్గర ఎముకలు కండలు కుప్పలుగా పడి ఉన్నవి 

గుంటలో నాచు పెచ్చు పెరిగి ఉంది - ఎండులకు నత్తలకు 

ఉనికి పట్టుగా; 

ఆ బావులలో మెట్ట తాబేళ్లు ఉన్నాయి- 

వాటిలో నానిపోయిన ఎముక తుంటలు, చివికిన చర్మపు 

ముక్కలు నరాల తునకలు, పొలంగట్టుపె పడి ఉంది 

నలుదిక్కులా నింపు దుర్భర దుర్గంధాలు, 

ఆక్కడి వారికి సిగ్గన్నది లేదు, 

చేపలు ఎండ వేసిన వీధులలో, 

తలకు, మొలకు మొగ్గల సరాలు కట్టుకొని 

శంఖంతో చేసిన చెవి కమ్మలూ 

రకరకాల హారాలు వేసుకొని 

ఎగిరెగిరి నాట్యం చేస్తున్నారు ! 
వీథి వాకిల దగ్గర నిలబడి దుర్భాషలాడతూ 

తమీజ్ఞను 
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సందోవామున చేతి చప్పట్లతో, 

కలు పెలానుతూ, (పేలుతూ, వదరుతూ,;, 
క రా 

తగినట్టు త ప్పెటలు వాయించుతుంటారు, 

జ ఆ పులయుల ఆవాసమట్టీది. 

ను(చివ్యాణ్భాఖారోతి 

పాటలు 

1. భారత సముదాయం 

భారత సమెక్యత - వర్ణిల్తుగాక - ఎప్పటికీ 

భారత సమైక్యత లు వర్థిల్లుగాక =ఎజయ! జయ ! 

అనుపలవి 
(af) 

ముప్పది కోట్ల [ప్రజలందరికీ చెందినదీ 

సాటిలేని సమైక్యత = జగాన మేటిలైన ఐక్యత - వర్థిల్లుగాక | 

చరణాలు 

14 మనిషి మనిషిని దోచడం - ఇకవద్దు! 
బాధ కలిగించు బతుకు = ఇక వద్దు | 

మనకు స్వార్థ జీవితం - ఇకవద్దు, వద్దిక, 

చల్లని తోటలు, విశాల భూములు నిండిన మన ఈ భూమి 

“=ఈ భూమి ఆరు దైవదీ గొప్పదీ 1 

పండ్లు, దురిపలు, ధాన్యాలు సమృద్ధిగా ఇచ్చేది ఈ భూమి 

నిరంతరము సమృదిగ పండే ఈ భూమి వర్థిల్లుగాక ! 

లీ “ఏ జీవికిని తిండి కొరవడ కూడదు - కొరవడిలే తోకము 

నశియించుగాక 1” 

అని శాసనం చేద్దాము ! ఎప్పటికీ అనుసరిసాము ! 

8+ “బీవులందరిలోన ఉన్నానునేనని శ్రీకృష్ణుడనలేదా గగ 

అందరికి ఆనంద మార్గాన్ని చూపును గాక భరతదేశం, 

జాను -- విశ్వమునకీదారి భారతమె చూపును గాక. 

4+ ఆందరిదొక చేజాతి -- ఆందకి కులమొక్క_-టే - మనంశథ్రారతీ 

యులము ! స్థాయిలో, విలువలో (పతి ఒకరం సమానులమే ! 

అందరమూ ఈ దేశపు రాజులం ! 

జాను అందరమూ మనదేశపు రాజులం ! దేశం వర్థిల్లుగాక ! 

a 
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ని. ఊంళికూ్కతు 

((వ్రభయ తాండవం) 

(తాత్విక సందర్శనం) 

సూచన; [పౌఫెనర్ పి, మహదేవన్గారి ఆంగ్లాను వాదం ఇక్కడ ఉద్భతము* 

భారతిగాది భ కి కవిక పరకాష్టనందు కొన్న గేయమిది* ఈ విశ్వవలయంలోని 

స్థితిగతులను ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో పరామర్శించి, కరుణ గంభీరముగా కవితలో సందర్శింప 
థి లు 
జేసీనాడు, 

1. |Mటహ్మోండ గోళాలు _బర్ధలె విడుగులు తాళంవేయగా 

శూన్యంలో రకదాహంతో నిండిన భూతాలు పాడగా 

ఆపాటలో భావం నీ పాదధ్యనితో కూడ గా 

కదలి ఆడే కాళీ, చాముండీ, కంగాళీ ! 

అమ్మా ఆమ్మా 

నీ తాండవం చూడనిచ్చావు నన్ను 

బీ. పంచభూతాలు చెదరిపోయి ఒకటిగాకలసి, 

ఆ భయదధ్య్వానంలో అంతర్లీనం కాగా 

వెలిగే వెలుగులోమది జారిపోగా-- 

ముగియని నాట్యం చేసావు వేగముగ, 

నిప్పులు కురివిస్తావు 

అమ్మా అమ్మా 

శూన్యంలో నీ తాండవం చూసి మురిసిపోయాను, 

8. కూన్యమైన ఆవరణకూడా బెదరి చెదరి పోగా 
భూత మేత గణాలు విరతి నొందగా 

[పళయమనే దయ్యం ఓహోవో అని తిరుగగా 
అసహ్మించి ఉరిమి చూచి తిరిగి వస్తావు 
విలయ తాండవం చేస్తావు 

ఆమ్మా ఆమ్మా 

సీ తాండవం చూడనిచ్చావునన్ను + 

4+. శకి భూతాలు తమ తలలు తలలు డీకొని 
“ టప టప టప మని చేతులు తటి అచట 

రు 

దిక్కు. లన్ని టి వ్యాపించిన సీ కంటి చిచ్చులో 
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మాడీ నశించేట్టు చేస్తావు 

అమ్మా ఆమ్మా 

సీ తాండవం చూడనిచ్చావునన్ను* 

5 కాలంతో బాటు 

ముల్లోకాలు నిర్మూలమౌతాయి - అపుడు 

దేవుని దివ్యకాంతి మాతమే వెలుగుతుంది - శివుని 

స్థితిని చూచి సీ కోపం, తాపం తొలుగుతాయి 

ఆయనను చేతితో [పియమార తాకి 

ఆనంద తాండవం చేసావు 

అమ్మా అమ్మా 

నీ తాండవం చూడనిచ్చావు నన్ను. 

తి, సెన్ తమిళనాడు 

1* చెన్ను మీరిన తమిళ నాడనుచు చెప్ప, తేనియ జాలయి చెవిలోన 

పారు,కన్న తం్యడఊలనాడని తలచిన చాలుశ్వాసాన నవళ క్రిసంజని ' 

తమౌనుః 

24 వేదానికి సివాసం-పరాాకమానికి ఆలవాలం! 

దివ్య భామల వోలె నిజమైన [పేమతో మెదిలే యువతులు 

నెలకొన్న తమిళనాడు! 

8+ కావేరి, దక్షిణ పెన్న, పాలారు, తమిళం కనుగొన్న 

వగ, త్మామపర్డి వంటి నదులెన్నో తనమీద (_పవహింపగా 
— ణి 

సారవంతమైన తమిళనాడు ! 

4» పొదిగా కొండ మీది తమిళముని* 

ఎల్లప్పుడును రక్షించు నేల 
yr) 

భూమి వె ఎన్ని సంపదలున్నా యో 

అన్నీ నెలకొన్న తమిళనాడు ! 

ర్ నీలికడలి ఆంచున నిలచి 

నిత్య తపము చేయు కుమారి (కన్యాకుమారి) ఒక ఎల్లి, 

శ పొదిగ్లె -ఒక పర్వతము (తమిళముని- అగస్త్యుడు) 
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6» 

7e 

రం 

Qe 

109 

ఉత్తరాన వెంకటపతి కొండ, 

ఆ మధ్య వెలసిన గొప్పదౌ తమిళనాడు ! 

విద్యలో మేటి తమిళనాడు - గొప్ప 

కంబన్ పుట్టిన చోటు - పెక్కు. 

శాస్తా9ల వాసనలతో భువిని 

పరిమళింపగ జేయునీ తమిళనాడు |! 

వళ్లువ కవిని జగతికి వరముగా నిచ్చి, 

మిన్నంటు కీర్తిని పొందిన భూమి, 

ఎదనులోగొను సిలప్పదికారమను 

కావ్య మణీహార కారణము మా తమిళనాడు | 

సింహళము, జావా వంటి ద్వీపాలలో 

దరిదాపుల నున్న (పాంతాలలో 

జలయాన మొనరించి పులిచెక్కెములను 

మరి చేపటెక్కైలమునిల్పిన వీరులనాడు 

నింగినంటెడు హిమవచ్చిఖరాలు 

కలపింపచేసిన రాజుల భూమి। 

ఘోర సం గామాన కాళింగ పతుల 

చీకట్టు తొ[టిల్ల జేసిన యై 

వీర నర పతులకావాసభూమి. 

చై నాలో, గీసులో ఖండ ఖండాలలో 

వ్యాప్తిచెందిన కీర్తి వల్పరులు కలిగి. 

కళలు, విద్యలు యుద్ధ నీతులు, వణీగ్ 

వ్యాపారముల పెంపు వాసిల్దగా 

భాసిల్లీనట్టి మా తమిళనాడు. 

కవిమణి దేశిక వినాయగంపి శే 

రేం 

(నుమములు, వోరొలు -ఠోబితా నంఠలనోం) 

సిలువవై - రథకుడు ఏసు 

ఏసును సిలువవేసి చంపవలెనని 

నాశకులు గుమిగూడి నిశ్చయించారు 

అయ్యయో ! త్యరలోనె అది అమలు జరిగ | 
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2+ “మానవజాతిని రక్షింప వచ్చెనట! 

తన్ను తాను కాపాడుకోలేక పోయాడు! 

అతడు గర్జించె ఘోషించె - ఇపుడతనికథ ముగిసె 

ఉన్నత గతి చూపవచ్చెనట భువికి, 

ఇపుడు ఉన్నతమగు సిలువపై మిగిలతాను”। 

లిం ఇ ట్రెందరో అతని పరిహసించినవారు ! 

కాని ఆ ఉత్తముడు నోరెత్సలేదు, 

స్థిమితపడి తానట నిలుచుండినాడు | 

4. తర్వాత దేవుని కరుణను కీర్తించి 

తండ్రీ తాను చేసేదేదో తెలుసుకోలేని 
వారిని మన్నింపుమని వేడుకొనియొ 

ర్ం ఆతడు తలయెత్రి దివిని చూచెను, 

అతడు ఏమి కోరెనో? 

ఎవ్యరాతని తలపు తెలుసుకో గలరు? 

6* తుదకు దుఃఖమున అతడిట్లు పలికె: 

“ ఉంచితినీపట్ట పెనునమ్మకమును 

మరచితే నీవిపుడు ఓ దేవ! నన్ను“ 

7. ఆ నాడు దేవుని సాహాయ్యమట వచ్చినటుల కానరాదు 

అతని వేడి కోలంతయు వ్యర్థమని ఎవరైనా అనవచ్చు! 

రెం “నిన్ను శరణు జొచ్చితి” ననెను, 

వంచిన తలతోడ నిలుచుండెగాని 

తుది వరకు దేవుని మరచి పోలేదతడు. 

భారతి దాసన్ (బిపవోకబి ) 

(మరణదండన పొందినక వి, రాజుకు వ్యతిరేకంగా (పజలతో మొర పెట్టుకొంటు 

న్నాడు) 

10 నాకూ రాజుకు మధ్య గలిగింది వ్యాజ్యం, 

“[ వజలే దాన్ని పరిష్కరించవలె” నంటిని నేను, 

ఇందుకు ఒప్పుకోని రాజు ఈ అబలకూ నాకు 
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మరణదండన కాసించినాడు, 

మేమా శాసనము వినివచ్చినామిటకు 

ఈ భూమి-ఓఒక్క_ మనిషి కొజకే అయిన 

అది నశించడమే మేలు | 

ఇపుడు మేము మరణించవచ్చు! మీ కున్నదా రేపు 

మీరుందురను నమ్మకము ? 

(రాజు పిలుపుమీద తాను రాకుమారెకు కవిత్వం నేర్పడానికి అనుకున్న సంగతి 
జాపకం చేసుకొని ఇలా చెబుతున్నాడు )* 
లా 

12+ 

18+ 

14 

15+ 

“నేను తమిళ కోవిదుడనని రాజు నను పిలిపించె 

తమిళ కవినని తెలిసి నన్ను |ఫేమించె నతని పతి, 

తమిళామృత మే నాదు నాశకారణమని తలతురో ఎవరై నః? 

అంతక ంచెను మాతృభాషకు దుస్ఫహమగు అపకీర్తి ఉండునే? 

ఆందుకే ఈ విన్నపము మీకు; నిష్కుళంకము ఆత్యుదారము, 

అపూర్యము తమిళము మీ (పాణసమముగ కాపాడుకొనుడు” 

“ఇక, ఈ సింహాసనానికి వాఠసురాలు రాకుమా రె 

ఆ హక్కు. నడ్డుకొను ఆధికారమెవరిది? పజలదా కాక ఆరాజుదా? 

ధర్మ తిరస్కృతి కావించె రాజనుట నాదు నిశృయమగును! 

కరఖండన్యకీయ రాజుకు (క్రీడ; అత్యల్ప విషయము. 

కాని మనకది ప్రాణాంతక వ్యధ, 
సింహాసనము తాన్నాకమించిన నాడు 

[పజలను ఈ భువికి [పభువులుగా చేయ 

నెంచినది రాపుతి యని మీరలరుగుదు ౩? 

“అయ్యో! ఇపుడామెకు మరణశిక్ష! ఆమెను రక్షించండి! 
నా ప్రియమైన భూతలమా! నా చక్కని దేశమా! 

నీ కీర్తిని -నీపై వేగంగా పారే సెలయేటిని, ఉన్న తనగమును, 
మకరంద సుగంధిల వనాలను ఇంకా ఎన్నిటినో 

తమిళ కవితలో వర్ణించాలను కాంక్షాగ్ని ఆణగిపోనిది 

ఆ కాంక్ష ఎప్పటికీ ఆ విధంగానే ఉండనీ! 

నా దేహం ముక్కలు చెక్క_లెనా, రకం వెల్లువె పారినా 
కలా అవత DO 

ఆ కాంక్ష ఎప్పటికీ ఆ విధంగానే ఉండనీ!” 

“వర్ధిల్లు నా మంచి దేశమా-బంగారు దేశమా! 

సజనులు, సత్యవంతులు తమ హక్కులతో వరిలెదరు గాక! ® ధి” ' 
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దివినుండీ భూమి మీదికి విరిగిపడే ఉల్కలాగు 

ఈ [కూర నియంతృత్వం తనంతట నశించు గాక! 

మహా పురుషులారా, వనితలారా। తండులారా! తల్పులారా, 

కడసారిగ అందరికీ అందరికీ మొక్కుచుంటి మనసారా! 

నే పోతున్నా; నారక్తం ఈ పీయభూమిలో గాఢంగా 

ఇంకనీ!” 

ఖడ్గ హతికి సిద్ధముగా తలవంచెను ఆ కవి 

పొంగి లేచిరి[పజలంతట, తమ్ముతాము కాపాడుకొనగ 

తలవరులును పారిరి తలకొక దిక్కుగ నప్పుడు. 

17. కవినీ అతని సఖినీ |పజలే విడిపించినారు 

నరపతికి పంపిరి సందేశం ఈ విధముగ 

“కొజాలడు మా పాలకుడిక నెన్నడీ నృపతి.” 

స్థితి గతులెరిగిన రాజప్పటికే తరలిపోయె, 

అన్ని హక్కులు జనులవేనని, 

సర్యసశిపదలు |పజలదౌనని, 

ఇక కీడు చేసే వారు లేరని 

(కొత శాసనం క లిగెనప్పుడు 

అంతటా కాంతి సుఖములు కలసి వచ్చె* 

(ఎన్. వానమామలై సంకలనం నుండి) 

జానపద గేయాలు 

“రీఖోలో మలినమే లేదు” 

గట్టను కోస్తూ మెలికలు తిరుగుతూ 
మెరిసే నీలజల మది పారును 

సుళ్లు తిరుగుతూ, సఖీ! కావేరిలో! 

వెండి లాగు మెరిసే_ఆ నిర్మల జలము 

పానానికి స్నానానికి కడవలు కడవలుగా 

మోసి కొనుచు పోతున్నారటు చూడుము, న్నాపియా! 
ఈ నీటిలో మాలిన్యం ఇంచుకైన కానరాదు- 

ఈ నీటిని దాచు కొనుట కెవ్వరి తరముగాదు! 

బాల [వాహ్మబునికి చల్లనిదే, 

ఫాదిరికిని చల్లనిదే, (ఫ88=Parish) 
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ఈ చిన్న పల్లెలో ఫాదిరి నుండీ పాలుని దాకా, 

రాజు నుండీ బంటుదాకా, కులాలెన్నో, తరగతులెన్నో ! 

కాని అందరికీ పూజనీయము ఈ చల్లని నీరే! 

వారి సంఘర్షణలన్నీ ఈ చల్లని నీటి కొరత! 

నిజానికి, (పవహించే ఈ చన్నీరే 

మన పాలిటి దేవత, సఖి! 

లాలిపాట 

నిదుర పో, ముత్యమాః నాతపః ఫలమా! 

నిదురపో, నెమ్మదిగ నిదురపోవయ్య 

విశాల జగతి నాథుడవు, 

చక్కగా చెక్కించి పూలతో నించిన ఉయ్యాలలో ఊగి 

నిదురపో! నా శిరోరత్నమా! నే పాడెద! నిదురపో! 

ఎందుకీ కన్నీరు? ఆపవే నా పాప! 

ఎవరు కొట్టిరి నిన్ను లాలించు చేతితో, 

కనుమూసి నిదురపో, కనుపాప! ముత్యమా! 

కమ్మగా తినిపించు తల్లి నినుకొళైనా? 
బుజగించెడు చేత అక్కయ్య కొ టినా? 

& గర్ 

పాలిచ్చి పాలించు అవ్య నిను కొళ్టైనాః 

పూగుత్రితో మామయ్య కొ మైనా? 

కాటుక తీర్చేటి అతమ్మ కొటెనా? 
అాణానీ (-») 

చెప్పవయ్యా తండ్రీ; చెప్పరా బాబు! 

చెప్పి నీవూ చక్కగా నిదుర పోరా! 

/ ముదు రలోనివబ్లవారి(వారిజతుల) వభ / 

ముకూూడల్ పళు 
యి 

(తప్పుదారి తొక్కిన భర్త పె భార్య నింద) 

le దొరా వీడు నన్ను మోసగించె 

చేప అని తోకనూ, పామని తలనూ 

చూపించే మోసగాడు వీడు! 

తేనె కలిపిన రెట్టించు తీపిని 

అట్టుమా ఇర్వురి సంపధలు కలిపీ, 

తమి 



దేసీంగు రాజుకథ 

విం 

టీరగాథ్లలు 

కస్తూరి పసుపుగా వేరొక పడతికి ఇచ్చె 

అవతలదాని చింతముద్దకో సం ఆహుతి చేసినాడు | 

తాను చెడినాడు - నేను నడివీథి పాలైతి, 

అవమానం నా పాలు - బహుమానం డానిపాలు; 

ఇతనికాళ్లు ఇకుడ నిలవనే నిలవవు, 

కలనైనా ఆ చోటు మరచిపోకున్నాడు; 

దేవుడై న “ఆశగర్” మా బదుకుకు జీవం, 

అతడే నింగికి నేలకూ రక్షకుడూ 

ఆతని సేవకు వీడు కావలసి వస్తే 

దొరా ! శిక్షించి దారిలో పెట్టవలె పీనిం 

పదుగుర తిట్టకె పుస్టెనా వీడు ? 

సిగ్గన్నదే విడిచి పెట్టనా ఏమి ? 

పచ్చని పడతుల వలపులకై పడిచచ్చు, 

నా సొగసులీ వజకె నాశసజచెను వీడు, 

వంతెనను ముంచి పారింది వెల్లువ, 

ఇంకే విధముగా తెలియజెప్పను నేను 

నాగలిని చేపట్ట మరచెను వీడు, 

చేపట్టిన నన్ను చూచి ఇగిలించుట కూడమానె, 

నిప్పువలని గాయమారి పోవునుగాని, 

నాలుకవలని గాయమారదెన్నడును* 

నేను వీని ముఖం మీదనే “భీ” అన్నాను! 

నా మోము వానికిక చూపజాలను నిజము; 

దయతలచి వానితో మాటాడి చూడండి, 

కర దిమ్మకూడ ఉలిమొనకు వశమౌను | 

చెట్టుబోదెకట్టి, కొట్టండి వీనిని 1 

భయమన్న నేమొ తెలుసుకోనీయండి ! 

మా మంచి దొరా! ఇదేనా మొర! 

1. దేసింగు రాజుకథ 

(యుద్ధంలో) 

ఇరవై వేలకు గురపు రౌతులు దౌడు తీసి వస్తున్నారు... 

తనదు కండ్లతో దానిని చూచెను రాజాదేసింగుః 
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అ రాజు మీసం ఆదరింది; ఆతని గరం 

సరాసరి” వేగంగా తిరిగి ఎగిరింది. 

నవాబు సేనలు నేల కూలె-_ ముక్కలు ముక్కలుగా తునిగి; 

అతని గురాలు కూలిపోయె-కుకవికలుగా చెదరి; 

ఇరవై వేల గుర్రాలు చెదిరె_.చిందర వందరగా. 

వీనుగులాటలో మురిసిపోయెనట ఆ రాజా దేసింగు 

ఇనుప గుదియతో పట్ట పేనుగు మాటిమాటికీ కొట్టింది 

తక్కిన ఏనుగులు వడిగా తిరిగి తిరిగి వచ్చినవి 

ఆ ఏనుగులు ఘీంకరించినవి ఎంతో బిగ్గరగా 

కాని గుర్రం "సరాసరి వాని పైననే ఎగిరింది 

పట్టపేనుగు నెత్తిమీదుగా దూకింది తాను 

ఒరలో నున్న కత్తిని దూసెను రాజా దేసింగు 

ళతువులు కింది కొరిగేటట్లుగా గాఢంగా కొట్టె 

ఇనుప గుదియతో కొట్టినందుకు వందన మొందె పట్టపేనుగు 

కొన్ని ఏనుగులు నేలపై కూలి దుమ్మును కరచినవి 

సేగులు చినిగి, బద్దతే పోయి కొన్ని నశించినవి 

తలలు పగిలిన మదపు టేనుగులు మరణించినవానాడు 

కాళ్ళు గిలగిల తన్నుకొని కొన్ని చావుప్తాలెనవి 

ఈ విధంగా చిందర వందఠఐనవి ఇర వై చేల ఏనుగులు! 

దీని నంతటిని చూచినాడ యా రాజా దేసింగు! 

ఒక ఏనుగు మీది మావటి వానిని ఆతడు చూచినాడు 

పెద్ద పెట్టున గొల్లు మని నవ్వినాడు అతడు 

ఎడమకాలి మడమ చీలతో గుర్రం డొక్కలో పొడిచె 

అంతే! “సరాసరి” ఎగిరి ఏనుగుపై ముంగాళ్లు మోవింది 

రొజు క త్రిదెబ్బ తగలగా నేలకూలె మావటీవాడు 

కత్రి వాని గుండెల గుండా దూసుకొని పోయి! 

జయ జయ! రాజా దేసింగు! 

అల్లి అర సాని మాలై 

(అల్లి రాణి కథ) 

ఓహోహో, పాండ్య పౌరులు పరభూములకు తరలి పోతున్నారు! 

మధుర నగర సీమల లోవర్షాలే లేవు! 

జల్నెనా పడలేదు దక్షిణ మధురాపురిలో 
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చినుకులె న చినకలేదు చొక్క-ని* మధుగలో 

ఎండి వరుగ్గ పోయు మధురా నగర మంతా 

కాలి పొగలు రేగింది తడి అనే మాటలేక 

తాగేందుకు నీరులేదు కొలనుల్రామడుగుల్లో 

కాకి తాగేందుకైనా గరిటనీరు పుట్టదు! 

నదులు, కొలనులు అడుగుదాక ఎండినవి 

చెరువులు ఆడుగంటినవి లి 

అడుగులోతుదాక భూమిలో వేడిపుట్టి 

పెకినిప్పులు చెరిగె 

పంటలు లేవీ రాజ మధురలో 

దొంగతనాలసలు లేవు ఘనమౌ మధురాపురిలో 

భూమి మీద దట్టంగా దుమ్ము పేరు కొంది 

చిగురించిన చెట్లన్నీ ఎండుటాకులవలె రాలినవి 

పొండ్యుని దేశంలో పక్షులు లేనే లేవు 

వెరపునెరుగని మధుర ఇండ్లపై జెండాలెగి రేవి. 

కూటికి పేదలై పరదేశం పోతున్నారు అక్కడి ప్రజలు 

అందమైన మధురలో ఆన్నం సున్న అయింది. 

మధురచుట్టు ఉన్న మహావనాలు మొక్క-లన్నీ 

మోడులై మాడిపోయి మసి బొగ్గు లౌతున్నవి 

నిలిచేందుకు నీడలేదు నేడు మధురాపురిలో 

ఊరిలోనే ఉన్నవారు నిదల పాలైనారు 

పాండ్య దేశ పజల మోములు పాడుపడినట్టున్న వి 

కడుపు విచారమే చాలా ఘనమై పోయింది 

పం డెండు ఏండ్లక్క-డ కరవు నిలిచిపోయింది 

శరీరాలు వెలవెల పోగా కండ్లు గుంటలు పడగా 

పురుషులు పిలా జెల్లతో భార్యలతో 

దిక్కులేక తలకొక్క దిక్కుకు చెదరిపోయినారు | 

*చొక్క. నాథ సామి 



448 లమీళము 

పుదుమెప్పి తన్ 

(కథానికా సంకలనము) 

వీధి దీపము 

వీధి చివర మలుపులో ఒక మునిసిపల్ దీపం ఏ తోడూలేక ఒంటరిగా ఉంది. 

తన మసక వెలుతురు పసరించతానికి ప్రయత్నిస్తూ అది బతికింది. యౌవనం, వృద్ధాహ్యం, 

మరణం-ఇది మానవుడే గు తకు తీసుకొన్న వికాదుకదా ! అందువల్ల ఆ వీథి దీపానికి కూడా 

ఇప్పుడు ముసలితనము. 

ఆ రాతి స్తంభం కొద్దిగా వాలిపోయింది. మీద ఉండే గాజు షేడు ఒకవైపు చీలి 
పోయింది. ఆదేదో ఆట ఆయినట్టు రాళ్ళు విసిరే తుంటరిపిల్లవానికి దీవం బాధపడుతుందని 

తెలుసా? గాలి ఒక దెబ్బతో దాని [పాణం తీసిందా * లేదు. దాన్ని భయంకరంగా 

బాధించి బాధించి సగంచచ్చిన స్థితిలో వదలిపోతుంది. గాలి దయతలచినప్పుడైనా ఆ దీపం 

మసక వెలుగు నివ్వగలుగుతున్నదా ? ఆదీ లేదు! వానలో దానికి జలుబు చేసినప్పుడు దాని 

సంగతి పట్టించుకొనే నాథుడెవడు ? 

గాలి కిది తెలుసా ? 

“ఈ ప్రాంతంలో ఈ దీపం అవసరంలేదు-ద్న్ని పడగొట్టవలె” ఆంటారు వాళ్ళు, 

దానికి ఒక స్నేపాతుడుకూడా ఉన్నాడు. అతడొక ముసలివాడు ! 

సమాన వయస్సుల మధ్యనే స్నేహం పుట్టుకొని వస్తుంది. 

ఇందులో ఆశ్చర్యం కలిగించేదేముంది ? 

దీపానికి ముసలివాడు* 

ముసలివానికి దీపం, 

వాళ్ళు ఆ దీపాన్ని తొలగించబోతున్నారన ముసలివానికి తెలియును. ఆతనికి 
ఎట్టా తెలుస్తుంది 2 

ఆతడు తన తిండికోసం బిచ్చమెత్తుకో వద్దా ? 

తిండి లేకుండా బతకడమెట్లా ? 

వీధి దీపం ఆతని నే స్తమనే మాట నిజమే, 

ఆయితే దాని వెలుగువల్ల ఆతడేమి సుఖపడినాడు ? 

ఆ సాయంకాలం అతడు వచ్చినాడు. 

ఆక_డింక భాళీ గుంతమా[తం ఉంది. 

చీకటి ! చీకటి! 
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తన చేతిలో దారి తెలుసుకోడానికి ఉంచుకొన్న ఊతక [రను ఎవరో లాక్కొని 
పోతే దిక్కు తెలియక ఆవస్థపడుతున్న గుడ్డివాని స్థితి! అ నాడు ప్రపంచం-కూన్యమూ 

పనికిరానిదీ అర్థం లేనిదీ ఆయింది. 

మనశ్శాంతి? 

అడి ఎక్కడినుండి వస్తుంది? 

ఆది బీటలు వడిన ఏధిదీపమే; కాని ఆది అతనిని కొంతయినా ఓదార్చుతూ 

వుండేది. వెలుగు లేకున్నా, తాకి చూచి ఆనందించడానికి రాతి సంభమెనా ఉండేది. 

ఆ మరునాడు ఉదయం అటువై పు పోయిన వారికి ఒక 

ముసలివాని శవం కనిపించింది. 

ఇప్పుడక్క_డొక కొత్త దీపం! 

ఎల్లల9క్ దీపం! 

పెక్టిలు దాని చుట్టూ ఆనందంగా ఆటాడుకొంటున్నారు. 

పాఠ దీపం గురించి, ముసలి వాళ్ళ గురించి వాశ్లెందుకు పట్టీంచుకోవలె. 
ఒక నాడు- వాళ్ళలా ఆ చిన్న పిల్లలూ ముసలి వాళ్ళవుతారు. 

ఆయితే నేం, 

ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా ఇది ఇంతే, 

పాతవి తొలగి పోతాయి. కొత్తవి వసూంటాయి, 

ఇదే పపంచ స్వభావం! 

వచనభాగము 

ఆధునిక యగము 

మం౦మ లెఅడిగళ్ 

పట్టినప్పాలె -ఒక వ్యాఖ్యానము 

వ్య కీకరణ సం|గహంగా ఉన్నా, విషయంలో సుసంపన్నమై ఉండి (శావ్యంగా 

కూడా ఉండే పద్యం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఈ సంగతి ఒక ఉదాహరణ ద్యారానే స్పష్టం 

కాగలదు. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మాణిక్కవాచకర్ స్వామి (వాసిన “తిరుచ్చిటం బల 

క్కో-వె యార్” అనే రత్నాలగని నుండి ఒక అపూర్వ రత్నాన్ని ఎన్నుకొని _పదర్శిద్దాము* 

వ్ Xx xX య X X X 

చివరి రెండు పంక్తుల భావం ఇది; “నా కంటి పాపా! ఈ వేళ నేనొక కొండ 

దారి వెంబడి రావడం తటస్థించింది. నేను అలా వస్తుండగా, మండుతున్న క ండ్డున్న ఒక్త్ 

పెద్దపులి నన్ను సమీవించి పంజాలు విప్పింది. అయితే నేనొక క్షణంలో రక్షింపబడినాను! 

పులి మీదికి బల్లెం విసిరిన ఆ వీరయువకుని నేర్పును ఏమని వివరించగలను 7” 

(29) 
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ఈ మాటలు ఓక చెలికత్తె నాయికతో అన్నవి. ఈ మాటలు వినిన నాయిక మొదట 

సహించలేక నీరసిల్రి పోతుంది, ఆ తరువాత ఆమె ఊరడిల్లి ఈ విధంగా భావిస్తుంది: 

“హా! నా వలపుకొడు మాత్రమే దీనులాలై న నాకోసం 

ఈ కొండల పాంతాలలో సంచరిసాడు ! అతడు తప్ప ఇంకెవరూ 

ఈ |పాంతాలకు రాలేరు! ఆ పెద్దపులి ఆతనిని దెబ్బ కొట్టి ఉందే”? 

నాయిక ఈ విధంగా గాఢంగా ఆలోవించవలెననీ, చింతించవలెననీ ఆ చెలికత్తె 

తెలివిగా ఎంత ఆస్పష్టమైన మాటలను |పయోగించింది! ఇది తప్పక [పశంసార్హ6ి కదా! 

తిరు. వి, క, (తిరు, వి, కల్యాణ సుందరనార్) 

వ్యానము 

భారత దేశము=స్వాతం[త్యము 

భారతదేశాన్ని కులత త్య పిశాచం ఆవరించి చాలాకాలమైంది. ఆ కులపిశాచం 

సంస్క రల ఉద్య మాలను--చివర కు బుద్ధుని [ప్రయత్నాలను కూడా-| మింగి జీర్ణించు కొనింది 

పెక్కురు బుద్ధిమంతులు ఇటువంటి విషయాన్ని తొందరగా వెళ్ళ గొట్టడం అసాధ్యమను 

కొంటున్నారు. కాలగతిని గురించి ఆలోచించవలసిందని వారిని _పార్టిస్తున్నాను. కుల 

విశాచాన్ని తరమగొట్టడానికి తగిన పయత్నం ఇప్పుడే చేస్తే కాలశ క్రి తనంత తానే దానికి 

సాయపడడానికి సిద్ధమై నిలవగలదని స్పష్టం కాగలదు. చేయనున్న కృషిని సక్రమ 

మార్గంలో విఫియోగించడం మాతం అవసరము, 

సౌజన్య విప్పవం - కాలానుగుణమెన పయత్నాల ఫలితంగా ఉదయిస్తుండి, 

మొదట సౌజన్యవిస్టవానికి తగిన (ప్రయత్నాలను మాత్రమే చేయవలె. ఇది 

నిష్ఫలమని తేలిఫోతే దౌర్జన్యపూరిత మైన విప్పవం తనంత తానుగా పుట్టుకొని వస్తుంది. ఆయితే 

దౌర్హన్యం తల ఎ తేటట్టు కృషి చేస్తే మాత్రం అందుకు _పకృతిసాయపడ దు. 

(ప్రయత్నాలను ఏ పద్ధతులలో ఏ విధంగా చేయవలెనో వివరిస్తూ ఒక పుస్తకం 
నింపి వేయవచ్చు. ఇక్కడ దాని సారాన్ని-దాని జీవాన్ని -ఒక్కగా నొక్క విషయం ద్వారా 

పరామర్శిస్తాను. ఇది-“వర్ణాంతర వివాహము”. “వర్ణాంతర వివాహం” కులం వల్ల కలిగే 
(పత్యేకతా భావాన్ని [కమేణ నాశనం చేయడమే కాక కొంత కాలానికి కులపిశాచాన్నే కిందికీ 

పడగొట్ల గలదు, 

“వర్ణాంతర వివాహలి (పక్ళతిని బలపరుస్తుంది. అది దేవునికి ఇష్టమైన విషయమే. 
ఆది శైవ బాహ్మణుడెన సుందరమూర్తి నాయనార్ సవర్త వివాహం చేసుకోడానికి పూనుకున్న 

వేళ భగవంతుడు దాన్ని అడ్డగించి అతనిని "వర్ణాంతర వివాహం” చేసుకోమని చెప్పడం 

ఇక్కడ పేర్కొన తగింది. 

భారతమాతను బంధించిన లెక్కలేని సంకెళ్ళలో ఒకటైన కులతత్వపు సంకెలను 
పగులగొట్టడానికి “వర్ణాంతర వివాహం” చక్కని పనిముట్టు. కనుక-యువతులారా ! వీర 
యువకులారా ! లెండు | లెండు ! వర్ణాంతర వివాహపు ఉత్సాహంతో లెండు! 



వేపమొక్క తపస్సు 451 

ఇందు కేమి కావలె? బంగారం, తక్కిన సంపదకావలెనా ? తుపాకులు, ఆయుధ 

సామ|గి కావలెనా ? వద్దు. అక్కరలేదు. పట్టుదల కావలె; ధైర్యంకావలె; భారతమాత 

స్యాతం త్య సంపాదన కోనం మీరు భయంకర యుద్ధం లేవదీ యవలెననడంలేదు (పకృతిమాత. 

ఆమె మీరంతా వర్ణాంతర వివాహం పట్ట స్థిరమైన పూనిక కలిగి ఉండవలెనని కోరుతున్నది. 

మీరామె పిలుపును పాటించరా * యువజనులారా 1! లెండుః వర్ణాంతర వివాహాన్ని గురించిన 

పట్టుదలతో లెండు ! ఒకటి కండు ! గుంపులుగా [పోగుకండు ! మీరుకలసిలే సే కులవికాచం 

జుట్టూడి షాకిపోతుంది. కులత త్యపిశాచాన్ని పొరదోలడానికి తగిన నేర్చు, శ్రర్యోం, శక్తి 

మీకు ఉన్నవి | కావలసినది పట్టుదల ఒకటే. దానిని గురించి ఆలోచించండి ! 

చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారియార్ (రాజాజీ) 

కథానిక (నీతికథ) 

వేసమొక్క తపస్సు 

ఒకపురాతనమైన వేపచెట్టు. దాని [పక్కనే ఒక చిన్న వేపమొక్కకూడా 
ఎదుగుతున్నది. 

“అమ్మా! నేనుకూడా నీలాగే చేదుగా పెరుగుతానా?” అని అడిగింది మొక్క. 

“మరి ఇఆలకెట్టా పెరగ గలవు? నీవు ఆలాగే పెరుగుతావు, 

ఏం నీకది ఇష్షంలేదా?” అంది ఆ పెద్దవేపచెట్టు. 

“సీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళందరూ మందుకో, మంథతానికో మామే వస్తున్నారు. 

(పీమతో నీదగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళనెవరినీ నేను చూడలేదు” ఆని చెప్పింది మొక్క. 
“మందు మంతం మామే దుఃఖాన్ని నయం చేసాయి! తీయని పండు ఏమిన్వ 

గలదు? ఆది అంతులేని ఆనందాన్ని ఇవ్వజాలదు. 

నాకు నా పరిస్థితే సంతృప్తికరంగా ఉంది. నీవు కూడా అట్టే ఉండు బిడ్డా” 

అన్నది తల్లి చెట్టు. 

“నాకొక గొప్పకోరికఉంది-నెను సొగసైన కరివేపాకు మొక్కగా కావాలను 

కొంటున్నాను” అన్నది వేపమొక్క. 

“బిడ్డా! ఓర్చుకో! నీవు నాలాగే ఆనందంగా జీవించగలవు. మనకు ఇతరుల 

ఆనందాలు లేక పోవచ్చు. ఇతరుల ఆనందాలను చూడడం వల్ల, అటువంటివి కోరడం 

వల్చ కీడు మా(తమే కలుగుతుంది” ఆని బోధించింది పెద్ద చెట్టు. చిన్న మొక్క ఆమాటలను 
పట్టించుకో లెడు. 

“నేను వేపచెట్టునుకానే కాబోను అని అది నిర్ణయించుకుంది. గణపతిని వేడు 

కొని వరం సంపాదించింది. ఆ వేప మొక్క. కరివేపాకు మొక్కగా పెరగ సాగింది. 

అది మూడడుగుల ఎత్రయినా సపెరగకముందే ఇరుగు పొరుగున ఉన్న వాళ్లు 

వంట కోసం కరివేపాకులు గిల్హడళ (పారంభించినారు. కొందరు కొంత దయతలచి ముదు 
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రాకులు మాత్రమే గిల్రినారు. కొందరు కొమ్మలకు కొమ్మలే విరిచేవారు. కొందరు లేతాకులు 

మాతమే కోసేవారు; దానివల్ద వంట రుచి పెరుగుతుందని వారి ఉద్దేశం, 

ఒక మేక మొక్కలో మిగులంటూ ఉన్నదాని నంతా ఒకనాడు తినిపోయింది, 

అయితే ఆ వేపవేరు మాతం భూమికింద ఉండగలిగింది. గణపతి వరం వేరుడాకా 

వ్యాపించలేదు. 

ముందు ముందు ఏమి కానున్నదో గణేశ్యరునికి మాతం తెలియదా? 

“అమ్మా! నాకిప్పుడు తెలివి వచ్చింది!” అంది వేరు-తల్లి చెట్టు వెపు చూసి 

దుఃఖంతో సన్నని గొంతుకతో. 

శ సీ సింకా పాణాలతో ఉన్నావా బీడా ?” తల్లి చెట్లు అడిగింది. 
a లు ట్ 

“అమ్మా: ఇదిచాలు. నాది తెలివి తక్కువైన కోరిక. చేదు చెట్టుగా 

ఉండడమే మంచిదని తెలుసుకొన్నాను. నాకు జతికే మార్గం చెప్పు అన్నది 

వేరు. 

“తిథిగి గణేవనే పార్థించు” అని బోధించింది చెట్టు. 

“నేనూ నీకోసం (పార్భిస్తాను” అనీ, వేపచెట్టు బిడ్డ్ణతర పున నిండు భ కితో 

(పార్టించింది. వేరు చిగురుతొడిగింది. వేప మొక్క. తిరిగీలేచి ఎదగసాగింది* 

మనుష్యులు మ శీ ఈ మాటు కరివేపాకులకోసం వచ్చారు. అది చేదుగా ఉండ 

డాన్ని చూవి తిరిగిపోయినారు. మొక్కను పెరగనిచ్చినారు. [గామంలోని కోళ్లు వచ్చి 

మొక్క (ప్రక్కనున్న మట్టిని కెలికీ పొడిచీ పోయినవి. ఆవి పురుగులు వెదకడానికైై 

అట్లా చేసినవి. కాని అది మొక్కకు మేలుగా వరిణమించింది. ఆది వేగంగా పెరిగింది, 

దాని లేత మొగ్గలను తుంచడానికి ఎవరూ లేరు సంతోష సూచకంగా తల్లి చెట్టునుండి 

కూడా దానిపై పువ్వులు జలజలా రాలినవి. 
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మూలం ; అగునాదం * 

డా| దివాకర్త వేంకటావధాని (శ్రీ మీరియాల రామకృష్ణ 
అలల ఇధి జా లా వా ఇ ఆజ వ ఆ ఆఆ ఆరో డా నుర న ఇ అకట ఇ ఇడ లు మున జను రతా ఇ ఆనా గాజు టట దం అవా జ న నాను చనా చనా నచ నాని దున బద జజ అజ అగ జం స జ నర పి ఇ ఇల 

చార్మితక సమీక్ష 

తెలుగుభాష ఉత్పత్తిని గురించి రెండు రకాల వాదాలున్నాయి. [పావీనాం[ధ 
కవులు, [పాచీనాంధ వెయాకరణులు ఈ భాష సంస్కృత [పాకృత జన్యమని అన్నారు. 

మొట్టమొదటి తెలుగు వ్యాకరణమైన “ఆంధ శబ్ద చింతామణి” లో 

“అద్య (వక్ళళిః వత్భతిక్బాద్యో బీషా తయోర్భవేద్దాత్భ తిల 

అనే కారిక ఈ అభ్మిపాయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతున్నది. ఈ నాటికి కూడా ఈ అభిప్రా 
యాన్నే బలపరచేవారు కొందరున్నారు. కాని ఈనాడు భాషా శాస్త్రవేత్తలు చాలామంది 

డా (| కాల్డ్ వెల్ గారి సిద్ధాంతాన్ని సమర్థిస్తున్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో వాడుకలో ఉన్న 
తలుగు మొదలై న భాషలు దావిడ భాషా కుటుంబంలోనివనీ ఈ భాషలన్నింటికి మూలమైన 

ఆది (దావిడభాష ఒకటి ఉండేదనీ అడి ఆత్యంత ప్రాచీనమైనదనీ డా॥ కాల్డ్ వెల్ గారు (పతి 
పాదించిన సిద్ధాంతము. 

తెలుగు భాష క్రీ శ. 1వ శతాబ్రీనాటికి పాథమిక దశలో ఉండి ఉంటుందని పరి 
కోధనల వల్ల తెలుస్తున్నది, క్రీ. శ. 1వ శతాబ్ది నాటికి సబీవంగా ఉన్న మూల దావిడ భాషకు 

తెలుగు కూడా ఒక (పత్యేక మాండలికంగా ఉంటూ స్వతంత్రంగా (పజల వ్యవహారంలో 

ఉండి ఉండవచ్చు. ఈ విధంగా [క్రీ శ. 1వ శతాబ్ది నాటికే ప్రజలు తెలుగు మాట్టాడు 
తున్నట్లు నిరూపించడానికి సాఇ్యాలున్నాయి. కాని, తెలుగులో మొట్టమొదటి శాసనం మాతం 

[కీశ,ఆరవ శతాబ్దిలో కనిపిస్తున్నది. ఆనాటి తెలుగు శాసనాలలో (పాక్ఫృతపదాలు ఎక్కువగా 

ఉన్నప్పటికీ తరవాతి కాలంలో [కమంగా పాకృత పదాలకు బదులు సంస్కృత పధాలే వాడ 

ఏం కనిపీసుంది. కీ.శ, తొమ్మిది, పది శతాబ్దాలలోని కొన్ని కొసనాలలో తెలుగులో రచిం 

చిన పద్యాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పద్యాలన్నీ దేశీచ్చందస్సులోనే ఉన్నాయి. దీనిని 

బట్టి దేశిచ్చందస్సులలో ఆనాడు కొన్ని కొవ్యాలు వెలువడీ ఉండ వచ్చునేమో! అని పరిశోధ 

కులు ఊహిస్తున్నారు, పాల్కురుకి సోమనాథుడు (1లివ శతాబ్ది) దేశికవితా విశేషాలయిన కొన్ని 

పదాలను పేర్కొని ఉండటం ఈ ఊహను బలపరుస్తున్నది. ఆ పదసాహిత్యము కాలగర్భంలో 

కలిసిపోయి ఉంటుంది. ఆనాటి తెలుగుభాష కూడా _దవస్థితిలో నే ఉండేది. ఒకే పదాన్ని 

భిన్న రూపాలలో భిన్న పాంతాలలో (పజలు వాడుతూ ఉండేవారు. ఆ భాషకు ఓక సర 

రూపాన్ని కలిగించినవాడు నన్నయభట్టు, చాళుక్య వంశీయుడైన రాజరాజు పోషణలో ఉన్న 
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నన్నయభట్టు ఆ రాజు కోరికను ఆనుసరించి సంస్కృత మహాభారతాన్ని తెనిగించడానికి 

పూనుకొన్నాడు. ఈ మహాకావ్యానికి పూర్వరంగంగా సంస్కృత పదజాలాన్ని తెలుగులో 

వాడుకోవడానికి కొన్ని నస్మూతాలను ఏర్పర చుకొన్నాడు. ఈ లక్షణ రచనవల్ల తెలుగుభాష 

సుసంపన్నం కాగలిగింది. ఆందు వల్లనే నన్నయభట్టు “ఆదికవి” అయినాడు. "పాలీనాలంకా 

రికులు _పవచించిన సాహిత్య సూ తాలను పాటిస్తూ సలక్షణమెన తెలుగుభాషలో |పశస్తమైన 
కావ్యాన్ని రచించిన మొదటికవి అని మాతమే ఈ “ఆదికవి” అనే బిరుదుకు అర్థం, 

“దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స” అనే భావాన్ని “ఆము కమాల్యన'ి "త్రో సుపసిద్ధ 
రాజకవి (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు (పక టించినాడు. పాంతీయ భాషలలో తెలుగుభాష మే ల్రరంగా 
ఉందని ఈ వాక్యానికి తాత్పర్యము. ఈ వాక్యము కీడాభిరామంలో కూడా కనిపి పిస్తున్న ది. 

క్రీడాభిరామాన్ని కవిసార్వభౌమ బీరుదాంకితుడై న శ్రీనాథుడు రచించినాడంటారు. ఆతడు 
14వ శతాబ్ది ఉత్తరార్డంవాడు. శ్రీనాథుడు కాని, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కాని తెలుగుభాష మీది 
పక్షపాతం వల్లనే అట్టా చెప్పి ఉంటారని కొందరనుకోవచ్చు. కాని |బిటిష్వారు మనదేశా న్ని 

పాలించిన కాలంతో ఉన్న తోద్యోగాలు చేసిన విదేశీయలెందరో దేళభాషలను నేర్చుకొని, వాటి 

న్నింటిలోను తెలుగుభాష మధురంగా ఉన్నట్లు అభి పాయపడినారు. “పాచ్యదేశాల ఇటాలి 
యన్ భాష ఆని తెలుగును [పశంసించినవారు ఆ విదేశీయులే! 

(పథమాం[ధ కవి అయిన నన్నయభట్టు మహాభారతాంధీకరణానికి శ్రీకారం చుట్టి 
నాడు. కాని ఆయన పూ గిచేయగల్గినవి భారతంలోని రెండున్నర పర్వాలు మాతమే ! ఆ 
తరవాత రెండు శతాబ్దాలపాటు భారతరచన నెవరూ చేపట్టలేదు. తిరిగి ఆ ఆనువాదాన్ని 
కొనసాగించినవాడు తిక్కన. తిక్కన కవిబహ్మ బిరుదం గలవాడు, తుది పదిహేను 

పర్వాలు తిక్కన తెనిగించినవే | మూడవదై న అరణ్యపర్వంలోని ఉ శ్రరార్థాన్ని పూరించిన 
వాడు ఎక్టాపగడ, ఇతడు పధ్నాలుగో శతాబ్దీవాడు. నన్నయ, తిక్కన, ఎజ్బాపగడలను 

ముగ్గురిని కలిపి కవి తయమని వ్యవహరిసారు. అనంతర కవులెందరో కవిత్రయాన్ని అను 
సరించినారు. వారంతా కవ్మితయంపట్ట (ప్రదర్శించిన గౌరవం అతివేలమైనది. కవ్మితయం 
వాది ఆనువాద పద్ధతి వీలక్షణంగా ఉంటుంది. వారు మూలకథను ఆతిసన్నిహితంగా అనుస 

రిస్తూ ఆనువదించిన మాట నిజమే. కాని వారి అనువాదం మాతం యథాతథానువాదం కాదు. 

బాొచిత్యల కోసం వారు కొన్ని ఘట్టాలను పెంచి [వాసీనారు. కొన్ని నన్ని వేళాలను తీసివేసి 
నారు. కొన్ని చోట్ట నూత్నకల్పనలను శేర్చినారు. అవసరమనిపిస్తే, కొన్నిచోట్ల స్వతం్యత 
మైన వర్ణనలను చేసినారు. ఈ విధంగా కావ్యానికి పుష్టి కలిగించడం వారి ధ్యేయంగా కనిపి 
స్తుంది. సంస్కృత మూలంలో ఆతిదీర్హాలుగా ఉండే తాత్త్విక విషయాలనూ నీతి బోధక విష 
యాలనూ, తెలుగులో సంక్షే పించినారు. కూడా. ఇట్టా అనువదించడంవల్లనే ఇతిహాసంగా పేరు 

పొందిన సంస్కృత భారతము తెలుగులో రసవంతమైన ఒక కావ్యంగా. రూపొందింది. తెలుగు 
భారతము ఓక పక్కన సంన; గత మూలంలోని సారాన్ని తెలుగువారికి భ|దంగా ఆఅప్పగించడ మే 

కాకుండా మరోపక్క ఆనువాదమనే సంగతిని మరిపి స్తూ న్వతం్యతమైన కావ్యంవలె ఆలరిస్తు 

న్నది. అందువల్లనే కవితయం వారి అనువాదపద్దతిని & ఆ యుగంకోని కవులంతా అనునరించి 
నారు, అనుసరించి సంస్కృతంలోని పుకాణాలను కూడా తెలిగించడం మొదలు పెట్టినారు. 

అది మొదలుకొని “అనువాదాలయితే నేమి, అవి కూడా సాహిత్య సరస్వతికి అమూల్య మైన 
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ఆలంకారాలే” ఆనే అభి పాయం నాటుకొన్నది. మారన తెనిగించిన మార్కండేయ పురాణము: 

కేతన అనువడించిన దశకుమార చరిత, ఎజ్జన తెలిగించిన హరివంశ, నృసింహ పురాణాలు! 

నాచన సోమన ఆంధ్రీకరించిన ఊ త్తర హరివంళము ఆ యుగంలో వచ్చిన అనువావాలలో 

(పళస్తాలు. 11వ శతాబ్ది ఉత్తరార్థంవాడైన నన్నెచోడుడనే మహాకవి శైవమతం మీద 
మక్కువ గలవాడు. ఆ మతాన్ని అవలంబించినవాడు. అతడు స్వతం్యతమైన (వతిభతోనే 

కుమారసంభవమనే కావ్యాన్ని రచించినాడు. మున్ముందు రాబోయే |పబంధమనే [పక్రియ 

యొక్క ముఖ్యలక్షణాలు నన్నెచో.పని కుమారసంభవకావ్యంలో దిజ్మాాతంగా కనిపిస్తు 

న్నాయి ॥ 

12౨వ శతాబ్దిలో తెలుగునాటి మత పరిస్థితులు మారసాగినాయి. ఈ మక సంచల 

నం వల్లనే నన్నయ మొదలుపెట్టిన భారతానువాదాన్ని ఎవరూ పూర్తి చేయలేక పోయి 

నారు. తెలుగుభారతం పూర్తిగా వెలుగులోకి రాకుండా జరిగిన ఆలస్యానికి మతకల్లో 

లాలు కొంతవరకు కారణాలు, ఆ కాలంలోనే వీరశై వమత స్థాపన జరిగింది, కన్నడ 
దేశాన్ని పాలిస్తున్న బిజ్ఞలుని మంతి బసవేశ్వరుడు వీర శి వాన్ని స్థాపించినాడు. ఆ 

మతము కన్నడ దేశంనుంచి తెలుగు దేశంలోకి ఆతి [శ్నీఘంగా అల్లుకొనిపోయింది. ఆ మతా 

నికి జీవగజ్ఞ శివభ్ర క్తి పారమ్యం మాత్రమే! కులంతో నిమి త్రంలేకుండా పరమశివుని పట్టీ 

ఎవరు భ క్తిని ప్రకటిస్తారో వారికి కైవల్యం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుందని ఆ మతం పతిపా 

దించింది. తెలుగుదేశంలో సామాన్య [పజలే కాకుండా కవులు, పండితులు కూడా వీర 

ఇ వమతాన్ని స్వీకరించినారు, స్వీకరించడ మేకాక ఆ మతాన్ని ప్రచారం చేయడానికి 

చాలామంది తమ జీవితాలనే ధారవోసినారు. కవులలో పండితారాధ్యుడు, పాల్కురికి 

సోమనాథుడు ఆట్టివారే! సులభంగా టోధపడే దేశిభాషను, పచారంలో ఉన్న దేశిచ్చందస్సులను 

ఈ కవులు వాడి వీర శైవ మశ (ప్రచారానికి (వగతికీ దోహదం చే సేకావ్యాలను రచించినారు: 
ఆ కావ్యాలలో శివత త్వ సారము, బసవపురాణము ,పండితారాధ్య చరిత తలమానికాల వంటివి = 

ఇవన్నీ 12వ శతాబ్దిలో వచ్చిన కావ్యాలు.వీరశ్లై వ కవుల దృష్టి సాహిత్యం మీద కన్న మతం 
మీదే గాఢంగా అగ్నమయింది. ఇతి వృత్తాన్ని ఎంచుకోవడంలోనూ భాషను |పయోగించ 

డంలోనూ ఛందస్సులను వినియోగించుకోవడంలోనూ వీరశైవ కవులు అతి స్వతంత్ర 
మార్గాన్ని అవలంబించినారు. నిన్న మొన్నటివరకు పండితులు వీరశైవ వాజ్మయంపట్ట 

కొంత నిరాదరణ చూపేవారు. అందుకు ఆకవుల నిరంకుశ వ్యాపారము కొంతవరకు 

కారణము. ఏమయినా తెలుగు వాజ్మయంలోకి కైవకవులు తెచ్చిన నూతన _ప్మకియలు 

అపురూపమైనవని చెప్పక తప్పదు. శతకము, ఉదావారణము, గద్యలువంటి ఆనేక సాహిత్య 

[పక్రియలను మొట్ట మొదట [పయోగించినవారు శై వకవులే! 

14, 15 శతాబ్దాలలో తెలుగుకవులు సంస్కృత భాషలో ఉన్న మహాకావ్యాలను 

కూడా తెలిగించడానికి పూనుకొన్నారు. కొందరుక వులు అనువాజొలను మానివేసి, స్వోపజ్ఞను 

(పదర్శిస్తూ కథనాత్మకాలెన కావ్యాలను రచించడానికి ఉత్సాహపడినారు. ద్విపద 

కొవ్యంగా వెలిసిన రంగనాథ రామాయణము, భాస్కరాదులు రచించిన భాస్కరరామాయ 

ణము, మంచనకవి వాసిన కేయూర బాహు చరితము, జక్కన కవి రచించిన విక మార్గా 
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చరితము, అనంతామాత్యుడు రచించిన భోజరాజీయము, గౌరన రచించిన హరిశ్చం[ద ద్విపద 

ఈ యుగంలో వెలువడిన కావ్యాలలో ఆ్యగగణ్యమైనవి. మహాకవులుగా నిలిచిన శ్రీనాథ 

పోతన తిద్దరూ ఈ యుగంలోనివారే! శ్రీ నాథుడు మహాకవి మామే కాదు, మహాపండి 

తుడు కూడా. కనకనే (ప్రచండమైన తర్క పాండిత్యంగల గౌడ డిండిమభట్టును శాస్ర 

వివాదాలతో ఓడించి దేవరాయల ఆస్థానంలో కూడా కనకాభిషేక సన్మానాన్ని శ్రీ నాథుడు 

పొందగల్లినాడు, శ్రీనాథుడు, రచించిన కావ్యాలలో చాలావరకు సంస్కృత పురాణాలకు, 

కావ్యాలకు ఆనువాదాలే కాని అనువాదకళలో అతడు ఆరితేరినవాడు. అతడు 

చేసిన నై షధాను వాదానికి తెలుగులోని ఉతమ కావ్యాలలో ఉన్నతమైన స్థానం లభిస్తుంది. 

శృంగార నై షధ మనే పేరుగల ఆ కొవ్యము శ్రీ నాథుని ప్రతిభకు, వ్యుత్ప త్రికీ గీటు రాయి 

వంటిది. సంస్కృత నై షధాన్ని యథాతథంగా తెలిగిస్తూ జొచిత్యం కోసం మధ్య మధ్య 

కొన్ని చిన్న మార్పులు చేసినాడు. అనేక సన్ని వేశాలలో (శ్రీనాథుని నైషధాను వాదము 

హర్ష నై షధాన్ని మించిన కళా సౌందర్యాలను (పదర్శించింది. అనువాద సరణిలో తర 

వాతి తరంకవులమీద శ్రీ నాథుని (వభావం నిరవధికంగా కనివిస్తుంది. పోతన శ్రీనాథుని 

సమకాలికుడే! ఆతడు మహాభక్తుడు కూడా; సంస్కృతంలో ఉన్న భాగవత పురాణాన్ని 

పోతన తెనిగించినాడు. భాగవతంలో పోతన కవిత్వము సుధాలహరిగా నెల్పి వారింది. 

ఆందుకు కారణాలు రెండు- మొదటిది ఆతని మనః (పవృ త్తి నిసర్గ నిర్మలం కావడం. రెండ 

వది ఆతడు స్వీకరించిన మహాభాగవత కథ మధురాతిమధురమెనది కావడం. ఈ రెండిం 

టికి తోడు అతని భాష సహజ కోమలంగా ఉంటుంది. తెలుగుభాష కోమలత్యానికి ఆది 

పతాకాపాయమెనది, ఆ భాగవతంలోని దశమన్క_ంధంలో గోపికల మధుర భ క్రిని పోతన 

అభివర్ణించిన తీరు మరెవరికిని సాధ్యంకానట్లు కనిపిస్తుంది, మొత్తంమీద దళమస్క-ంధ 

మంతా ఒక భావగీతం వలె వీనుల విందుగా ఉంటుంది. పోతన తన ఆత్మీయమైన భక్తిని 

ప్యాతలలోకి పొదిగి ఆనేక సన్నివేశాలను ర క్తికట్టించినాడు. ఈ కారణాల వల పోతన గారి 

భాగవతము నేటికీ బహుళ (_ప్రబారంలో ఉంది. నాలుగు ముక్కులు చదువుకొన్న పతి తెలుగు 

వాడు పోతన రచించిన పద్యాలలో ఒకటో రెండో నోట వటుకోకుండా ఉండడు. 
టి 

16వ శతాబ్దంలో తెలుగు వాజ్మ యాన్ని విజయనగర రాజులు పోషించినారు* 

ఆయుగంలోనే తెలుగు వాజ్మయము సర్వతో ముఖంగా వికసించింది. తెలుగు వాజ్మయ 

చరిత చెప్తుకొనేటపుడు శః యుగాన్ని స్వర్ణయుగంగా పేర్మాంటూ ఉంటారు. విజయ 

నగర రాజులలో శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు మేలుబంతి. ఆయనే స్వయంగా పండితుడు. స్వతం 

(తంగా కావ్యరచన చేయగల (పతిభావంతుడు, ఆయన రచించిన కావ్యమే“ అము క్రమాల్యదో. 

తెలుగు వాజ్మయంలోని (ప్రబంధాలలో దానికి ఉన్నత స్థానముంది. శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు 

ఎందరో కవులను, పండితులను పోషించినాడు. ఆ కవులలో ఎనమండుగురు కవులకు అష్ట్షదిగ్గ 

జాలుగా ప్రసిద్ధి వచ్చింది. ఈ యుగంలో [పబంధానికి [పథమ తాంబూలం లభించింది. కవులు 

(పబంధాలను ఎక్కువగారచించినారు. అందువల్ల నే ఈ యుగాన్ని | పబంధయుగము అని వ్యవహ 

రిస్తూ ఉంటారు.సంస్కృత సాహిత్యంలో ఉన్న “కావ్యము” అనే పకి9యనే తెలుగు వాజ్మ 

యంతో.” ప్రబంధము "అని వ్యవహరించడం జరిగింది. ఆయితే తెలుగు వాజ్మయంలోని (ప్రబంధ 
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[పకి9యకు సంస్కృత వాజ్మయంలోని కావ్య_ప[కియ కన్న విచిత్రమైన అర్థం ఏర్పడింది. 

[పబంధ మనేది కొన్ని నిర్జిష్టలక్షణాలు గల (పకిఆయ.అందులో (వధానేతినృత్తము [పభఖ్యాతమై 
ఉండాలి, నాయకుడు ధీరోదాత్తుడుగా, రసము శృంగారముగా ఉండాలి. సంపదాయసిద్భా 

లైన వర్ణనలు పద్దెనిమిది (ప్రబంధానికి ముఖ్యలక్షణము' ఆశ్యాసాలు అయిదో ఆరో ఉండ 

వచ్చు, శబ్ఞార్థాలంకార మయమయిన ఉదాత్త శైలి (పబంధానికి పా9ణము. అల్రిసాని 

పెద్దన రచించిన మనుచడ్నిత, ముక్కు తిమ్మన రచించిన పారిజాతాపహరణము,భట్టుమూ రి 
రచించన వసుచరిత ఈ యుగంలో వెలువడిన (పసిద్ధ (పబంధాలు. [ప్రబంధం 

లోని _పతిపద్యము ఆ కవి తాలూకు గాఢవ్యుత్పత్తికీ అద్భుత కవితా శక్తికీ మనోజ్లి 

శయ్యకూ నిదర్శశంగానే ఉంటుంది. తెలుగు వాజ్మయం లోని నిజమైన ఆంద మేమిటో. 

పిబంధాలను పఠిస్తేనే తెలుస్తుంది. తెలుగు వాజ్మయాన్ని ఒక నందనవనంతోనూ 

పబంధాలను ఆ వనంలో పారిజాత వృశాలతోనూ పోల్చవచ్చు. విజయనగర సామా 

జం వర్థిల్లిన కాం ఎంత మహత్తర మైందో ఆ నాటి [పజల బీవితాలు ఎంత చక్కగా 

ఉండేవో అడుగడుగునా జీవితంలో ఆనాటి తెలుగువారి రసాత్మక దృమ్షి ఎట్లాంటిదో 

ప బంధాలు [ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తున్నాయి. ఆ యుగంవాడే అయిన పింగళి సూరన్నకు 

తెలుగు వాజ్మయంలోనే (పత్యేళ స్థానముంది. నలిగిపోయిన పాతబాటను విడిచి కొత్త 

మార్గం తొక్కినవాడితడు. కళాపూర్ణోదయము ఇతడు రచించిన నవ్యపబంధము. కవిత్వ 
రూపంలో వెలువడిన నవలగా కళాపూర్ణోదయాన్ని భావించవచ్చు. ఈ కావ్యంలోని కథను కవి 

తానే స్యతం(తంగా ఆల్టుకొన్నాడు. పింగళి సూరన్న మరి రెండు కావ్యాలను రచించినాడు.వాటిలో 

రాఘవ పాండవీయము ఒకటి. ఇది ద్వ్యర్థి కావ్యము, (పభావతీ (పద్యుమ్నము రెండోది 

ఇది నాటకీయ పద్ధతిలో వెలసిన ప్రబంధము. ఈ రెండూ కూడా పింగళి సూరన్న (పతిభకు 

స్వతంత్ర రచనా పాటవానికీ నిదర్శనాలు సంస్కృత వాజ్మయంలోని మహాకావ్యము. 

నాటకము అనే రెండు (ప్రకియల స్వాభావిక మైన లక్షణాలను స్వీకరించి, గద్య పద్యో 

భయమయమైన చంపూ కావ్యఠలో మేళవించి పిబంధమనే నూత్న పికయను తెలుగు 

వాజ్మ యంతోకి కవులు ఆవిష్కరించినారని అనిపిస్తుంది. 

విజయనగర స్నామాజ్యం పతనమైపోయిన తరనాత తెలుగు వాజ్మయంలోని 

ఉద్యమమంతా దక్షిణ దేశానికి తరలివెళ్ళింది. దక్షిణదేశంలోని మధుర, తంజావూరు 
రాజ్యాలు రెండూ ముఖ్యంగా తెలుగు వాజ్మయానికి కేరదాలయినాయి. ఈ రెండు రాజ్యా 

లను పాలించినవారు నాయకరాజులు. వీరికి కళలన్నా సాహిత్యమన్నా ఎక్కువ మక్కువ, 

కవులను, పండితులను, కళాకారులను నాయకరాజులు ఎన్నోవిధాల సత్కరించి పోషించి 
నారు. ఈ దక్షిణాం ధయుగంలో కూడా తిరిగి ఎన్నో [ప్రబంధాలు వెలువడినాయి. 

ఆయితే ఇవి (శ్రీ కృష్ణదేవరాయల యుగంలో వెలువడిన [పఐంధాలతో పోటీ చేయలేవు 

అంత పసగలవి కూడా కావివి ఈ యుగంలో [ప్రబంధాలు రచించిన కవుణ తమ రచ 

నలలో ఉపదేళానికన్న ఆనందాని శే అధిక మైన (పాధాన్యమిచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. సారంగ 

ధరుని కథ, తారాశళాంకుల | పణయు, అహల్యా సం క్రందనుల ఉపాఖ్యానమువంటి దుర్నీతి 
బోధకాలయిన విషయాలను కావ్యవస్తువులుగా ఎన్ను కోవడానికి ఈ యుగంలోని కవులు 
నందేసించలేదు. శృంగారరసాన్ని నానా ముఖాలుగా వర్షించడంలో పరవశులై ఈ కవులు 
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కౌచిత్య సీమలను ఊల్రంఘించినారు. ఈ యుగంలోని వాజ్మయాన్ని పరిశీలించిన విమర్శ 

కులు కొందరు “ఇదొక కీణయగము” అని భావించడానికి బహుళాకారణము బౌచిత్యపాలన 

లేకపోవడమే కావచ్చు. కాని ఈ యుగంలో _పబంధాలు మాత మే కాక ఇతర ప[కియ 

లెన్నో వెలువడినాయి. వాటిని పరిశీలించి చూస్తే ఈ యుగంలోని వాజ్మయవికాసంకూడా 
శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యుగంలోని వాజ్యయవికాసానికేమీ తీసిపోదని అనిపిస్తుంది. ఈ 
యుగంలో సరికొత్తగా అంకురించిన సాహిత్య పక్రియలెన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆధు 

నిక యుగంలో పల్లవించినాయి. ఆ నూతన వ క్రియలలో యక్షగానము, వచనకావ్యము 

పేర్కొనదగినవి. యక్షగానమనేది ఒక గేయప్ర,కియ. దీనినే “జక్కులపాట” అనీ 
ఆంటారు. నృత్యానికీ సంగీతానికీ సమానంగా పాగిధాన్యమిచ్చే దేశీయమైన నాటకానికే 
యక్షగానమని పేరు వచ్చింది. దక్షిణాం ధయుగంలో యక్షగానాలు వందలకొద్దీ వెలువడి 
నాయి యక్షగానాలను ఆ కాలంలో రంగస్థలంమీద [పదర్శించినారు కూడా. నంగీత 

కళలో సిదధ్రపురుషులైన త్యాగయ్య, శేతయ్య లిద్దరూ దక్షిణాంధయుగంలో ఉన్నవారే. 
త్యాగయ్య కూర్చిన కీ రనలు, మె[తయ్య రచించిన పదాలు వేల సంఖ్యతో ఉన్నాయి. 

ఈ పదవాజ్మయంలో భావగాంఖీర్యము, భాషామాధుర్యము జతగూడినాయి. _పదవాజ్మయ 
(పసిద్ధికిదోక కారణము. వచనరూపంలో కావ్యాలను రచించడానికి పూనుకొన్న రచయితలు 

దక్షిణాం[ధయుగంలో చాలామంది కనిపిస్తున్నారు. ఈ యుగంలోనే రామాయణము! 

భారతము, భాగవతము వచనరూపంలో అవతరించినాయి. ఈ యుగంలోని కవులందరిలోనూ 

చేమకూర  వేంకటకవికి అ;గతాంబూలం లభిస్తుంది. ఇతడు రచించినవి సారంగధర 

చరిత, విజయవిలాసము, ఇవి రెండూ కావ్యాలే ! శబ్బచమత్కారాన్నీ అర్ధచమత్కా- 

రాన్నీ సాధించడంలో చేమకూర వెంకటకవి సాటిలేనివాడు. 

దక్షిణాం ధదేశంలోని వాజ్మయరంగ మిట్టా వర్ధిల్లిన కాలంలోనే ఉ త్రరాంధ 

దేశంలో కూడా (పసిద్ధమైన [పబంధాలెన్నో వెలువడినాయి. ఈ కాలంలోని వాడే వేమన 

యోగి. తెలుగుదేశంలో ఇతడు ఐహు(పసిద్దుడు. ఇతడు రచించినవన్నీ ఆటవెలది 

పద్యాలు. అవి వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. తెలుగుదేశంలో వాటికున్న (ప్రచారము అపార 

మైనది. అతని శైలి ఎంత సరళంగా ఉంటుందో అంత శ క్రివంతంగా కూడా ఉంటుంది. 

సీతులకు, హాస్యానికి, సమకాలీన సమాజంలోని దురాచారాలను విమర్శించడానికి, తెలుగు 

నుడికారపు తేటదనాన్ని ప్రదర్శించడానికి వేమన పద్యాలు పెట్టిందిపేరు. ఈ కాలంలో 
ఇంకా పేర్కొనదగిన కవులు ముగ్గురున్నారు- వారు కూచిమంచి తిమ్మకవి, అడిదం సూర 

కవి, కంకంటి పాపరాజు. 

19వ శతాబ్ది నాటికి తెలుగు కవిత్వపు పఏమాణాలు [క్రమంగా దిగజార సాగి 

నాయి. శద్దాలంకారాలన్నా శబ్దచ్శితాలన్నా మోజుపడే కవులసంఖ్య పెరిగిపోవడమే 

ఈ క్షీణదళకు ప౦ధానమైన కారణము. మనుచరిత౦ను కొంతమంది వసుచరిత)ను 
కొంతమంది గుడ్డిగా అనుకరించి కావ్యాలు [వాయసెగినారు,. రసావేశంతో స్వతంత౦౨మైన 

వర్ణనలు చేయడానికి ఎవ్వరూ తలపెట్టినట్టు కనిపించదు. అసలు స్వతంతరింగా రచన 
చేసే శక్తి వారిలో కొడిగట్టి పోయింది. అందువల్లనే ఆ కాలంలో వీరేశలింగం పంతులు 
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గారు సర న్వతీనారద విలాపమనే లఘుకావ్యాన్ని రచించినారు. తెలుగు సరన్వతి అంద 

చందాలు ఏ విధంగా దిగజారిపోతున్నాయో ఆ కిష్టమైన పరిస్థితులన్నంటిని సరస్వతికీ 

నారదునకు జరిగిన సంభాషణద్వారా ఆయన తన కావ్యంలో చితి 99చినారు. ఆంగ్ల 

భాషను, ఆంగ్ల సాహిత్యాన్ని చదివిన యువకులు, పతిభావంతులు కొందరు ఆనాటి తెలుగు 

సాహిత్యం పరిస్థితులను చక్కగా ఆకళించుకోగలిగినారు. తెలుగు కవిత్వాన్ని తిరిగి సజీ 

వంగానూ సచేతనంగానూ తీర్చిదిద్దడానికి నూతనరీతులను అన్వేషించినారు. ఆధునిక 
కవిత్వంలో ఆఅభినవరీతులను వారు నెలకౌల్పగల్లినారు, 

ఓక పక్క పా9చీన సంప౦ిదాయమం9 టే ఇష్టమున్న పండితులు, కవులు సౌంపి 

దాయిక మైన కావ్యఫణితులలోనే రచనలు సాగిస్తూ ఉండగా మరోపక్క ఆంగ్ల సాహిత్యంతో 

పరిచయమున్న యువకులైన కవులు షెల్లీ, కీట్స్, వర్డ్స్వర్త్ వంటి ఆంగ్లకవులను అనుక 
రించి రచనలు సాగిందినారు* ఆంగ్లఫాహిత్య సంప9దాయాలను అనుసరించ డంవల్ల తెలుగు 

సాహిత్యంలో కాల్పనిక కవి! కృమనే నవ్య ళాఖ ఒకటి అవతరించింది. దీనినే భావక విత్వమని 

పీలవసాగినారు. ఆ మాటయే స్థిరపడిపోయింది. ఇందులో చాలాభాగము గేయరూపంలో 

ఉన్న కవిత్వము. వస్తువునుబట్టి చూస్తే ఇది ఆక్మాశయమైన కవిత్వము. ఆత్మాశ్యియ 
కవిత్వాన్ని ఆందంగా రచించిన వారిలో (శ్రీ కృష్ణశాస్త్రి పిభృతులు పేర్కొనదగినవారు 
అనావశ్యకాలె న వర్గనలను విడిచిపెట్టి ఒక నమ్మ పిణయ సిద్దాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ 

శ్రీరాయపో9లు సుబ్బారావుగారు లలిత, తృణకంకణమువంటి చిన్న కావ్యాలను రచించి 

నారు. ఈ కాలంలోనే కొందరు కవృలమీద జాతీయోద్యమ ప్రభావం పడింది. అట్లాంటి 

కవులు రాణాపభతాప చరిత, శివభారతమువంటి విశిష్టమైన కావ్యాలను రచించినారు. పిత్యే 

కాంధ 9 రాష్ట్రనిర్మాణంకోసం సాగిన ఉద్యమంచేత మరికొంతమంది కవులు ప౦భావితులై 

నారు, అట్లాంటి కవులు ఆంధప సి, అంధపురాణము, రావ్ష్రగానమువంటి ఉత్తమ 

మెన కొవ్యాలను రచించినారు. ఇవన్నీ పాఠకలోకంలో జాతీయాభిమానాన్ని, రాష్ట్రీయ 

చైతన్యాన్ని రేకెత్తించినాయి. గాంధీమహాశ్ము ని వ్య క్రిత్వము ఎందరో నవ్యక వులను ఆక 

రించింది. సహజంగా గాందీజీ సిద్ధాంతాలకు బుద్ధభగవానుని సిద్ధాంగాలకు పోలిక 

లున్నాయి. ఈ ఇరువురి సిద్ధాంతాలు కొందరు కవులను కావ్యరచనకు పే9రేపించినాయి. 
కొందరు బుద్ధభగ వానుని కావ్యనాయకుడుగాను, కొందరు బుద్దుని శిష్యులను కావ్యనాయకులు 

గాను చేసికొని నవ్యకావ్యాలను రచించినారు. ఈ తెగకు చెందిన కావ్యాలలో శ్రీ పింగళి 

కాటూరి కవులు రచించిన సౌందరనందము ఉ తమోత్తమంగా కనిపిస్తుంది. (శ్రీ అడవి 

బాపిరాజుగారు, (శ్రీ కవికొండల వేంకట రావుగారు పల్తీయుల జీవితాన్ని వస్తువుగా తీసుకొని 
పల్టెపదాలను రచి౭చినారు. (శ్రీ దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు గాగమీణుల జీవితాలను వర్ణిస్తూ 

కావా్రాలను రచించినారు. వాటిలో “కృషీవలుడు ముఖ్య మైనది. 

మహాపండితుడు, భాషాశాస్త్ర విశారదుడు ఆయిన శ్రీ గిడుగు. వేంకట 

రామమూ ర్రి పంతులుగారు వ్యావవోదధిక్ష భాషోద్యమావికి సూత 9ధామలియినారు 
అన్నిరకాల రచనలకు వాడుకభాషను వాడటమే మంచిదని ఆయన గట్టిగా 

వాదించినారు, ఈ ఉద్యమము ఎందరినో అకర్థించింది. శ్రీ గురజాడ అప్పారావు, 
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పంతులుగారు వాడుక భాషలోనే క విత్వాన్ని రచించినారు. ఎంకిపాటలు, కిన్నెరసాని 

పాటలు, శివతాండవమువంటి భావవగీతికలు వాడుకభాషలోనే వెలువడినాయి, సాం 

దాయికమైన గా9ంథిక భాషలో కూడా కొందరు గేయకావ్యాలను రచించినారు, వారిలో 

శ్రీ నారాయణరెడ్డిగారిది ఆగగితాంబూలము. ఆధునిక సాహిత్యంలో సరికొత్తగా చివు 

రించిన మరోశాఖ అభ్యుదయ కవిత్వము. ఈ శాఖకు మూలపురుషుడు భీఖీ గారు. 

ఇప్పుడు ఈ శాఖ అనేక రూపాలను ధరించి విస్తరిస్తున్నది. అభ్యుదయ కవిత్వం రచించే 

వారిలో కొందరు చంద సహితంగా వాిసేవారు కాగా మరికొందరు భఛందోరహితంగా 

వా) సేవారు. సరి0యలిజమ్, డాడాయిజమ్, సైకో అనాలిసిస్ వంటి పాళ్ళాత్యసాహెతర 

త త్ర్వరీతులను కూడా అభ్యుదయ కవిత్యంలోకి యథేచ్చగా కొందరు దింపినారు. వీటిలో 

ఓక నిర్ధిష్ట మెన వ్యవస్థగాని రూపంగాని కనిపించడం లేదు. ఇందులో అక్కడక్కడ 

కొన్ని మంది కవితా ఖండాలున్న ప్పటికీ కగిమంగా ఈ రకమైన కవిత్వానికి పికాదరణ 

మృగ్యమెపోతున్నది. 

ఆధునికయుగంలో కూడా సంప్రదాయమార్గాన్ని అనుసరించిన కవులెందరో 

కనిపిస్తున్నారు. శ్రీ తిరుపతి వేంకటకవులు, శ్రీ శ్రీఫాద కృష్ణమూర్తి శాన్ర్రీ, శ్రీ వావిలి 
కొలను సుబ్బారావు, శ్రీ జనమంచి శేషాది9శర్మ పిభృతులిట్లాంటి వారే! వీరంతా 

స్యతంత9మైశ కొవ్యాలనుు అనువాదాలను సాంప్రదాయిక మైన సరణిలో సంతరించినారు* 

ఆధునికయుగంలో కొందరు కవులు నవ్యసాంపదాయిక పద్ధతిలో కావ్యాలను రచించినారు. 

ఈ పద్దతిని సమీచీనంగా అనుసరించి కవులు కావ్యరచనలు సాగిస్తే మన సాహిత్యము 

సుసంపన్నము, సుఫలవంతము అవుతుందని ఈ వ్యాసక ర్త వ్య క్రిగతంగా అభిప్రాయపడు 

తున్నారు. శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, (క్రీ కాటూరి వేంక చేశ్వరరావు, శ్రీ పిఠగళి 

లక్ష్మీకాంతం, శ్రీ గడియారం వేంకటశేషశాన్రీ, శ్రీ జామవా, (శ్రీ మధునాపంతుల సత్య 

నారాయణశాన్ర్రీ ప్రభృతులు ఎందరో ఈ పద్రతిలోనే రచనలు సాగిస్తూ ఉన్నారు. పీరు 

రచించిన కావ్యాలు మన సాహిత్యానికి నిజమెన అలంకారాలుగా ఉన్నాయి. గాందీజీ 

రచించిన స్వీయచరిత9ను (శ్రీ తుమ్మల సీతారామమూ ర్రిగారు తెలిగించి “ఆత్మకథ” అని 

పేరు పెట్టినారు, 

నాటకము, నవల, కథానిక, వ్యాసము, విమర్శ,వంటి సాహిత్య (ప్మకియలు తెలుగు 

లోకి వచ్చి నూరేళ్ల మా[తమే అయింది, ఈ నూరేళ్లలోనే ఆ (పక్రియలు తెలుగు సొహి 

త్యంలో ఉన్నతమైన విలువలను అందుకొని పరిపుష్టిని పొందినాయి, _ తెలుగు సాహిత్యంలో 

“నాటకము” మొదట సంస్కృత నాటకాల అనువాదంతో పవేశించింది. క్రమంగా రచయి 

తలు నాటక రచనమీద దృష్టి మరలించి, చార్మితకాలు, పౌరాణికాలు, సాంఘీకాలు అయిన 

ఇతివృతాలను ఎన్నుకొని స్వతంత నాటకాలను తెలుగుతో రచించివారు. స్వతంత్ర నాటక 

రచయితలలో శ్రీ ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు, శ్రీ వీరేశలింగం పంతులు, ఖ్రీ వేదం 

వేంకటరాయశాన్రి, శ్రీ పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు, శ్రీ తిరుపతి వేంకట కవులు' 

శీ వడ్డాది సుబ్బారాయుడు, శ్రీ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, శ్రీ బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతం, 

శ్రీ గురజాడ అప్పారావు |పభృతులు గణనీయులు, వీరిలో కొందరు కొన్ని సంస్కృత 
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నాటకాలను తెలిగించినారు, ఇవన్నీ తెలుగుదేశంలో బహుళంగా (పచారాన్ని పొండినాయి, 

స్యతంత నాటకాలలో (పతాపరుదీయము, కన్యాశుల్కం, పాండవోద్యోగ విజయములు, 

హరిశ్చంద గమయోపాఖ్యానము, విషాదసారంగధర వంటివి ఉ త్రమమయినవిగా పరిగణన 

పొందినాయి. అయితే, ఈ కాలంలో అనేకమైన అంకాలతో సుదీర్హంగా ఉండే నాటకాలను 

ఎవరూ రచించడం లేదు. పఏకాంకికలయిన నాటికలను మాతం పుంఖానుపుంఖంగా రచిస్తు 

న్నారు. శ్రీ పి వి, రాజమన్నారు, (ఫ్రీ విశ్వనాథ కవిరాజు, శ్రీ చింతా దీక్షితులు, 

శ్రీ ఆత్రేయ శ్రీ బుచ్చిబాబు, శ్రీ) నార్హ వేంక టేశ్వరరావు _పభృతులు రచించిన నాటికలకు 

తెలుగు దేశంలో బహుళంగా (పచారం అభించింది శ్రీ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు గారు 

రచించిన హాస్యరస |పధానాలయిన రూపకాలను ఎన్నోసార్లు రంగస్థలం మీద _పదర్శించడం 
జరిగింది. గేయరూపంలో నాటికలు మొట్టమొదటిసారిగా రచించిన వారు (శ్రీ తల్థావజ్ఞల శివ 

శంకర శాస్త్రిగారు. దీక్షితదుహిత, పద్మావతీ చరణచారణ చే[కవర్తి వంటివి (శ్రీ శివశంకర 

శాన్ర్రీగారి గేయనాటికలలో రసవంతంగా ఉంటాయి. యువతరం వారిలో శ్రీ సి, నారాయణ 

రెడ్డి, శ్రీ బాలాంత 9పు రజనీకాంత రావు గార్జిద్దరూ అన్ని గుణాలలోను మిన్నలైన గేయ నాటి 

కలను రచించినవారు. ఆకోళవాణి కార్యక 9మాలలో పిసారం చేయడానికి గేయనాటికలను 

ఎందరో చక్కగా రచిస్తున్నారు. 

శ్రీ వీరేశలింగం పంతులుగారి “రాజశేఖర చరిత౦” తెలుగు సాహిత్యంలో వెలు 

వడిన మొదటి మంచి నవల, అంతకు ముందునుంచీ తెలుగులో నవలలను రచించడానికీ 

కొందరు పియత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. తెలుగులో నాణ్యమైన నవలలను రచించినవారు 

చాలామంది ఉన్నారు. శ్రీ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింవాం, థ్రీ కేతవరపు వేంకట శాస్త్రి, 

శ్రీ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, శ్రీ అడవి బాపిరాజు, 

థ్రీ తింపురనేని గోపీచంద్, శ్రీ బుచ్చిబాబు, శ్రీ పోతుకూచి సాంబశివరావు, (శ్రీ నోరి నరసింహ 

శాస్త్రి, శ్రీ బలివాడ కాంతారావు ప్రభృతులు నవలలను రచించిన వారిలో పిత్యేకంగా 

చేర్కొనదగినవారు. వీరందరిలోనూ తిరిగి చెప్పవలెనంటే శ్రీ విశ్వనాథవారికి అగిస్థానం 

లభిస్తుంది. స్యతంతమైన నవలల సంఖ్య అట్టాఉండగా, ఇంగ్లీష్, హిందీ, బెంగాలీ వంటి 

భాషలనుంచి అనువాద రూపంలోకి తెలుగులో వచ్చిన నవలల సంఖ్య కూడా అధికంగానే ఉంది, 

కథానికా రంగంలోకూడా తెలుగు రచయితలు తమ ఆసమానమైన ప9ితిభను 

నిరూవించుకొన్నారు. శ్రీ గురజాడ అప్పారావు, శ్రీ మాడపాటి హనుమంతరావు, థ్రీ విశ్వ 

నాథ సత్యనారాయణ, శ్రీ శివశంకర స్వామి, శ్రీ శ్రీపాద సుబిహ్మణ్యశాన్రి, శ్రీ వేలూరి 

శివరామ శాన్రీ, శ్రీ చింతా దీక్షితులు, శ్రీ కరుణ కుమార, (శ్రీ చలం, శ్రీ కొడవటిగంటి 

కుటుంబరావు, శ్రీ ముని మాణిక్యం నరసింహారావు, శ్రీ గోపీచంద్, శ్రీ మొక్కపాటి నర 
సింహ కాన్తి, శ్రీ బుచ్చిబాబు, శ్రీ మధురాంతకం రాజారాం ప్రభృతులు తెలుగు కథానికా 

రచయితలలో ఉత్తమశఏణికి చెందినవారు. పపంచ కథానికల పోటిలో పాల్గొని థ్రీ పాల 

గుమ్మి పద్మరాజు గారు ద్వితీయ బహుమానం పొందినారు. ఇంగ్రీషు3 హిందీ, బెంగాలీ 

భాషలనుంచి ఎన్నో కథానికలు తెలుగులోకి అనువాదరూపంలోవచ్చినాయి. 

ప్రాచీన కాలపు తెలుగుకవులలో చాలామంది పాండిత్య సంపద బాగా ఉన్న 

వారు. వారు తమపాండిత్యాన్ని చూపెట్టడానికి ద్యర్థిక్రి కొవ్యాలను, తత్సమాలు చేరని 
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ఆచ్చమైన తెలుగు బాషలో వ9జంధాలను రచించినారు. 

తెలుగులో శతకవాజ్మయానికి ఒక పత్యేక స్థానముంది. రమారమి రెండు 

వేల శతకాలు తెలుగులో ఉన్నాయి. ఈ శతకాలలో ఎంతో వైవిధ్యం కనిపిస్తుంది. 

సాధారణంగా కవులు తమ కవితాయాత 9లో పిథమదశలో కానీ పౌ9ఢమైన దశలో 

కానీ శతకాలను రచిస్తూ ఉంటారు.భగవంతుని మీద భక్రిని పదర్శించడం,సనీతులను బోధిం 

చడం, వేదాంత తత్వాన్ని గురించి వివేచించడం ఈ శతకాలలో వెల్లివిరిసిన విషయాలు, 

తెలుగు ప్రజలు శతకాలను బాగా ఆదరించినారు. వివిధ కాలాలలో శతకాలు తెలుగు 

జాతి జీవితానికి పీతిబింబాలుగా వెలువడినాయి. 

ఇక జానపద వాజ్మయంలో కూడా తెలుగు చాలా సంపన్న మైనది. పండి 

తులు చాలాకాలం ఈ పామరుల వాజ్మయాన్ని నిరాదరంగా చూచినారు. ఆయినా 

జానపదవాజ్మయము తన నవాజమైన విశిష్టతవల్ద దేశంలో నిలదొక్కు కొన్నది. ఇప్పు 

డిప్పుడు పండితలు కూడా జానపదవాజ్మయాన్ని ఆదరిస్తున్నారు. జానపద వాజ్మయం 

పట్ట పండితులు ఈ నాడు ఎంతో శిద్ధను, ఆసక్తిని చూవిస్తున్నారు. సరళమైన 

తెలుగు నుడికారాలకూ సరసమైన భావసంపదకూ అమాయికమైన రసభావాలకూ ఈ 

పామర జనుల వాజ్మయము ఒక తరుగులేని గనిగా ఉంది. అందువల్లనే పండితులు, 

పామరులు అనే తేడాళలేపండా అది సర్యజనులకు ఆనందం కలిగిస్తున్నది. 

పా9చీన కాలంలో తెలుగుమీద సంస్కృత భాష తాలూకు పంభావం ఎక్కు 

వగా ఉన్న ట్రై నవీనకాలంలో తెలుగుమీద ఇంగ్లీమ, హిందీ, బెంగాలీ భాషల ప్రభావం 

ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నది. తెలుగు వాజ్మయము సహజంగానే సంపన్న మైనది, ఆయితే 

ఆది ఇతరభాషలనుంచి ఉ త్రమమెన సంపదలను స్వీకరించడానికి వెనకాడే బాషకాదు. 

హిందీ, ఇంగ్లీషు, బెంగాలీ పదాలు ఎన్నో తెలుగుభాషలోకి చేరిపోయినాయి. అందువళ్తి 

తెలుగు కంమక9మంగా పెరిగి ఎంతో సంపదను కూడగట్టుకుంది. ఉ త్తమోత్తమాలుగా 

ఎన్నికగన్న పాందీ నవలలను, కథానికలను, నాటకాలను ఇప్పుడు తెలుగులో చదువుకోవ 

డానికి వీబుకలిగింది. అత్యు త్రమాలైన హించి కార్యాలను కూడా తెలిగించడానికి పీయ 

త్నాలు చురుకుగా సాగుతున్నాయి, 

తెలుగుభాషను గురించి ప 9త్మేకంగా రెండు మూడు మాటలుబెప్పి రః వ్యాసాన్ని 

ముగిసాను, 

జీవద్భాష అనేది ప్రతిదినమూ మాఠకపోవచ్చు. కాని (ప్రతి సంవత్సరానికి 

[కమేణ కొంత మారుతూనే ఉంటుంది, ఈ సత్యాన్ని తెలుగు భాషలోని పండితులు గుర్తించి 

నారు, మారుతూఉన్న పదాల రూపాల [కమవికాసాన్ని విశ్లేషిస్తూ కొ.త వ్యాకరణాలను 

రచించి _పజలకీయవలసి ఉంటుంది, 11వ శ తాబ్దీనుంచి నేటివరకు తెలుగుభాషకు అట్లాంటి 

వ్యాకరణాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. 

తెలుగులోని అక్షరాలు ఏభై ఆరు. సంస్కృతంలోని అక్షరాల కన్న తెలుగులో 

ఆరు అక్షరాలు ఎక్కువ. తెలుగువారి నాదతంతు9లు ఈ అక్షరాలను అన్నింటిని అతిస్పష్టంగా 

ఉచ్చరించ డానికి అలవాటు పడిఉన్నాయి. ఆందువల్లనే ఉదాత్త - అనుదాత్ర - స్యరిత - 

ఆది. సముచిత ధ్వనులతో వేదమం[తాలను గానంచేయడానికి తెలుగువారే తగినవారుగా 
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కనిపిస్తారు. తెలుగు భాష సహజంగానే ఉంటుంది. సంగీతానికి తెలుగుబాష ఎంత చక్కగా 

ఓదిగిపోతుందో పోతన పవ్యాలు,త్యాగ రాజు క్రీ ర్రనలు నిరూపిస్తున్నాయి, అందువల్లనే దక్షిణ 

భారతదేశంలోని గాయకులు తమ మాతృభాష తెలుగు కానివారు కూడా, తెలుగుభాష పూర్తిగా 

పెట్టనివారు కూడా త్యాగరాజ కీర్తనలను వదిలి లేకపోతున్నారు, వాటినే పాడుకొంటున్నారు, 

దక్షిణ భారతదేశం వాడై, మహా పండితుడుగా వాసికెక్కిన అయ్యప్పదీక్షితులు 

ఆంధదేశాన్ని గురించి, తెలుగు భాషను గురించి ముగ్గుడై 

ఆం/ధభత్మ మాం ఖావాచ నాల్జున్యు తనన భలబు 

ఆని (పశంసించినాడని చెబుతారు. ఆంధుడై పుట్టడం, తెలుగులో మాట్లాడటం. 

నిజంగా వర|పసాదాలే అనీ గొప్పతపస్సు చేయనిదే ఆ రెండు అదృష్టాలు అభించవనీ పె 

మాటల తాత్పర్యము. 

ఆంధుడై పుట్టని ఒక పండీతుడు చెప్పిన ఈ (పళంసలు ఎంత అమూల్యమైనవో। 

విషయసూచిక 

పద్యవిభాగము 

1, సర్వానందము నన్నయభట్టు 

2. యయాతి నీతులు ,; 

8. సందేశము తిక్కన సోమయాజి 

4. 'బెజ్జమువోదేవి పాల్కురికి సోమనాథుడు 
ల్, మూర్శ్చత మంచన 

6. కాశీవియోగము శ్రీనాథుడు 

7. బలివదాన్యత బమ్మెరపోతన 
6. హిమాలయ పర్వతము అల్హసాని పెద్దన 

9, సూర్యోదయము రామరాజ భూషణుడు 

10. చెండ్లి చేమకూర వేంకటకవి 

11. శతక పద్యావళి 

సర్వేశ్వర శతకము యథావాక్కుల అన్నమయ్య 

నుమతి శతకము బద్దెన 

(శ్రీ కాళవా స్తీశ్వర శతకము _ధూరటి 

దాశరథశతకము కంచెర్ల గోపన్న 

భర్హృవారి సుభాషితము ఏనుగు లక్ష్మణకవి 

వేమన శతకము వేనున 
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దువ్వూరి రామిరెడ్డి 

పింగళి. కాటూరిక వులు 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 

గడియారం వేంకట కేషళాన్తి 

దేవులపల్లి కృష్ణశా స్రీ 

12. జ్ఞానధనము 

18. గాంధిమవోత్ముడు 

1. ధర్మపథము 

15, రండునమ తాలు 

16. భారతీయ సతీగారవము 

17. జ) ఆశ 

b) ఓయినట రాజ + 

18. భితువర్షీ యని శ్రీశ్రీ 

గ ద్య విభాగము 

l. ఇం(ద| వన్థమునువీడి కళువె వీరరాజు 

(శ్రీకృష్ణుడు వెడలుట 

వ ఇ) పేరాస పరవస్తు చిన్నయసూరి 
(నీతిచం [దిక-మి తలా భము) 

b) అతిసంచ యేచ్చతగదు 
(నీతిచం|దిక-మి[తలాభము) 

లి, (వార్ధన కందుకూరి వీరేళ లింగం 

4. స్వభాష పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు 

0: —:0 

నన్నయభజట్టు_(990-1060) 

సర్వ్పానందము 

(లీ తుదాంధో మవోలారతము _ ఆదివర్శం ము-త్భతీయాల్వానము _ 
208.206 వద్వాాలు 

మ, రజనీనాథకులై క భూషణు(డవై రాజర్షివై థారుణీ 
(ప్రజనెల్రన్ దయతోడ ధర్మ చరితం బాలించుచుం దొంటి ధ 
ర్మజు నాభాగు భగీరథున్ దశరథున్ మాంధాతృ రామున్ రఘున్ 
విజయుం బోలితి సదుణంబుల జగద్విఖ్యాత పారీక్షితా ; 

తరలము. కువలయంబున వారి కోరిన కోర్కికిందగ సీవు పాం 
డవ కులంబు వెలుంగ బుట్టి దృఢంబుగా నృపలక్ష్మితో 
నవనిరాజ్యభర౭బు దాల్చిన యంత నుండి మభింబులం 
దివిరియిష్టధనఆబులిచ్చు ట( దృ ప్రులై రి మవాద్విజుల్ 



4. అమ్మ నుజైేం| దు(డేన నలుయజ్ఞము ధర్మజు రాజసూయ య 

జ్ఞము( (బయాగ( జేసీన ప౦జాపతి యజ్ఞము, బాశ పాణి య 

జ్ఞమ్మును గృష్ణుయజ్ఞము నికాకరు యజ్ఞము సీ మనోజ్ఞయ 

జ్ఞమ్మును నొక్కరూప విలసన్మహిమం గురువంశవర్థనా | 

వితతమఖ్యపయోగ విధివితము లుత్తమధీయుతుల్ జగ 
న్నుత సుమహాతపోధను లనుగహ ని,గహళకి యుక్తు లీ 
[కతువున బుత్విజుల్ క మలగర్భ సమానులు పూర్వదికృతి 

క ౦తువున యాజకోత ముల కంచె( బసిద్దులు సర్యవిద్యలన్ 

విద్వన్ముఖ్యు( డు ధర్మమూర్తి | తిజగ ద్విఖ్యాత తేజుండు క్క 

ష ద్రైపాయను. డేగుదెంచి సుత శిష్య బ9హ్మ సంఘంబుతో 
ఈ 

సద్వంద్యుండు సద స్యుండయ్యెననినన్ శక్యంబె వర్ణింప సా 

కొవ్విష్టుండవ సీవు భూపతులలో। గౌరవ్య వంశోత మా, 

ఆరి హర కింయాభిర(తుడై కృత సన్ని ధియె పదక్షిణా 

వర్త శిశాగి)హస ముల వహ్ని మహాద్విజ దివ్య మంతని 

ర్వరిత హవ్యముల్ గొనుచు వారిజవై రికులేశ సీకు సం 

పూర్త మనోరథంబులును బుణ్యఫలంబులు నిచ్చుచుండెడున్ 

మానిత సత్యవాక్య । యభిమన్యుకులోద్భృవ | శాంతమన్యుసం 
తాను(డవై దయాభినిరత స్థితి సీవ మదీయ బంధు సం 

తాన మనో జరం బుపరతంబుగ నాకు (బియంబుగా మహో 

ర్వీనుత సర్పయాగ ముడిపింపుము కావుము సర్పసంహతిన్ 

యయాతి నీతులు 

క, 

(30) 

ఎలుక గలవారి చరితలు 

గఅచుచు సజ్జనుల గోష్టి( గదలక ధర్మం 

బెలుగుదు నెజింగిన దానిని 

మజవ క నుష్టించునది సమంజస బుద్ధిన్ 

ఇచ్చునది ధనము పాతు9న 

కచ్చుగ నొరు వే(డ కుండునది యభిముఖులై 

వచ్చిన యాశార్థల వృథ 

పుచ్చక చేయునది సర్వభూత పీతిన్ 

మనమునకు( [బియంబును హిత 
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మును బథ్యము( దథ్యమును నమోఘము మధురం 

బును బరిమితమును నగు పలు 

కొనర (గ బలుకునది ధర్మయుతముగ సభలన్ 

వదన బాణాసనవ్య క్ర ము క్రములై న 

పలుకులన్క_ డు వాఃడి బాణతతుల. 

బరమర్మలక్ష్యముల్ పాయక భేదించు 

చుండెడు దుర్జన యోధవరుల 

కడ నుండకున్నది కరుణ యార్జవ మక్ష 

జయము సత్యంబును శమము శౌచ 

మనునవి యెద నిల్పునడి శతు షడ్వర్గ 

జయ మరిదునది శుద్ధశాంత బుద్ధి 

om 

లతే, మదము గామంబు( గో 9ధంబు మత్సరంబు 

లోభమును మోహమును నను లోని సహజ 

వై రివర్గలంబు నొడిచిన వాండ యొడుచు 

నళ్రమంబున వెలుపలి యపాతతతుల, 

తిక్కన సోమయాజి (1200_1280) 

సందేశము 

(క్రీ మదాం ధో మవోశ్రారతము _ ఉద్యోంగ నర్ఫంయు _ తృతీయాళ్సాంనయు_ 
£986 _262, 264 _269 ప ద్యాలు) 

క. జలదస్వన గంభీరత 
నెలుగొప్ప(గ దంత దీపులెన(గ ముకుందుం 

డలరుచు నభ నభిలజనం 

బులు విన ధృతరాష్ట్ర భూవిభున కిట్టనియెన్ 
క. _ జననాథ | నీ యెజుంగని 

పనులు గలవె యైనందగవు( బరమహితంబుం 

దనవారికి/ జెప్పన తగు 
నని వచ్చితి భారతాన్వయము పియమొందన్ 

క్ర, తీరోదకగతి( వాండవ 

కౌరవు లొడ(గూడి మనికి కార్యం బది నీ 
వారసి నడపుము; వారన 

వీరనం గురుముఖ్య ! నీకు వేజబుంగలదే | 



సందేశ ము 

చ, భరతకులంబు ధర్మమును బాడియు సత్యము( బొత్తు( బెంపునుం 
గరుణయు( గల్లియుండు ననగా నుతంగన్నది ; యందు సద్గుణో 

త్తరులరు నీవు నీయను(గుదమ్ము(డు ; నీ తనయుల్ యశోధురం 

ధరశుభశీలు రీ సుచరిత క్రమమిప్పుడు దప్ప నేటికిన్ 

ఈ వంశంబున కెల్ల నీవకుదు రిందెవ్యారి చందంబు లె 

లై వర్తిల్లినం గీడు మేలుందుది నీ యందొందెడుం; గాన స 
ద్భావం బారసి లోనిపొత్తు వెలివృ త్తంబున్ జనస్తుత్యముల్ 

గావింపలదగు నీక యెవ్విధమునం గౌరవ్యవంకాగణీ ! 

* వినుము సుయాధనాదులగు వీరు సధర్ములుగాక కార్యము 

ల్లొనగ మహార్థ సిద్ధి యెడలుం దమకిట్టన కన్యయంబు వ 

రనమిది గాదు నాక బెడిదంపు(దనంబున బంధుకోటికి 

న్మనసులు నావ్వగా నవగుణంబులకుం బుయిలోడ రేమియున్ 

. కౌరవపాండవుల్ తెజ(గు ౧కొని శాంతత( బొందియుస్కి మే 

లారయ నాకు నీకు గులమంతకు సీ నృపకోటి కుర్వికిం 

బోరితమైన నింతకును బుట్టు మహాపద ; గావునన్ ధరి 

[తీ రమణా[గ్రగణ్య 1! గణుతించి యవళ్యముణబొందొనర్పవే ః 

*, అందు వృకోదరార్జునుల నాహవరంగమునందు మీజు వా 

రెందటొ యెన్నుమా! యిచట సీ గురు ఫీమ్మల( (గేణీసేయు వా 

రెందటొ ! వారు ఏరు సని సీల్లుటకంటె భవదృలంబులై _ 

యందు గూడుటొప్పదె జనాధిప శాంతి యొనర్పుమెమ్మెయిన్ 

. జగతి. గల జనపతులు నీ చరణపీఠ 

మర్ధి/గొలువ సము[ద వెలావృతోర్వి 

యెల నేలుటయొప్పదే ! తల్లి [పజల 
| (ap) రల 

విరోధంబు వాటించు చెంత మేలు? 

నరనాథ ! నీ వుపేశా 

పరు(డ వయిన( గౌరవులక పాండవులక కా 

దరయల భూప జ కెల్ణను 

దురితం బొనరించినట్ట తుది. గీడు సుమీ! 

కౌరవపాండవులం దె 

వ్యారలకుం జావు నొవ్వు వచ్చిన మేలు 

ర్వీరమణ ! చి తమున నె 

బ్రారయుమా ! సీకు దుఃఖమగునెట్టయినన్ 
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ఉ* వీరును వారు( బండితులు వ్మికమవంతులు బావుగర్వ దు 

ర్వారులు పూని రి తబవరంబున నాజడి( జావ(టోవ నె 

ట్రూరక యుండవచ్చు. గడునొ ప్పెడు మేనులు వాడికై దువుల్ 

గూరంగ నాటీనం బుడమింగూలుట కక్కట! యోర్వవచ్చునే ! 

ఆ. అట్టు గాకయుండ నీ రెండుదెజంగుల 

వారి. గాచికొనుము ! వసుమతీళ ! 

నీదు [పాభవంబు నీతియు శాంతియు 

నభిల జనులు( బొగడునట్టు గాగ 

పాల్కూరికీ సోమనాథుడు (18 వ శతావ్రి) 

బెజ్జ మహా దేవి 

(బినవశ్రరా ణము _త్భ తీయాళ్సాం నము BC25_660; 695-698 

{01-714 ; 781.804) 

మణీ _యమను విను బెజ్జమ హోదేవి యనంగ 

గజకంఠ శ్రీపాద కమలాంతరంగ 

“యెల్ల నియోగంబు లెల్ల బాంధవులు 

నెలవారలు గల నిటు భరునకు( 
య ౧ ధా ౧ 

దల్తిలేకుండుట దా విచి తంబు 

దల్లి లేకది యెట్లు దా నుదయించె 

దల్లి సచ్చెనా కాక తై 9లోక్యపతికిం 
ఇళ! నూ. 

జెలబో! యిటేమి సేయఆగవచ్చు(? 
యా న్ 

దల్లి నచ్చిన గాదె తాను డస్పితిని 
(Se) 

యెలవారికి దుఃఖ మిటీద కాదె! 
లా అ 

తలి గలిన నేల తపసి గానిచ్చు( 
ఇక, (a) 

దలి గలిన నేల తల జడలటు(? 
en గి [టట 

దల్లి యున్న విషంబు( దావనేలిచ్చు. 2 

దల్లి యుండిన దోళ్ళు దాల్పనేలిచ్చు(? 

దల్లి పాములనేల ధరియింవనిచ్చు€? 

దల్లి బూడిద యేల తా బూయ నిచ్చు(? 

దల్లి వుచ్చెనె భువి. దనయునిం డిరియ(? 

దల్లి వుచ్చునె సుతు వల్పకాటికిని 

దల్లి లేకుండిన తనయుండు గాన 



వెజమహాదేవి 
a 

(పల్రదుండై యిన్ని వాట్టకు వచ్చె 

జన్నిచ్చి పలుమాలు వెన్నయు( బెట్టి 

పన్నుగా నిన్నియ( బాలును బోసి 

యా(కొన(యగా గడువరసి పాలిచ్చి 

సా(కించి పెనుపదే జనని గల్గినను 

దానింత వా(డ య్యే దల్లి లేకయును 

దానెంత పెరుగునో తల్లి గల్గినను ? 

బెండ్రిండ్ల నోముల( బేరంటములను 

బండువు దినముల బాటి శాతరల( 

దగిన పో(డిమిసేయ తల్లి లేకున్న 

వగవరే మటీయెట్టి మగబిడ్డలై న 

నూర కుేశించి యుండంగ. దగునే 

యారంగ( దల్లినై హరుని నేనైన 

నర సెద( గాక! యిట్టజలేక పెనుచు 

తరుణియకాదెట్టు దల్తి దా" ననుచు 

ననయంబు బెజ్జమహాోదేవి దాన 

జననియె పర మేశు, దనయు' గావించి... 

+, కొడుకని యిబృ్భంగి( గొనియాడుచుండ ( 

బడ (శి నిశ్చల ముగ్గ భావంబునకును 

శివుండును మెచ్చి తా జేకొనియుండె 

నువిద గావించు బాల్యోప చారములు 

శిల క జ శ క ౨ ఫి సి ఉట కణ 9 ఆరభి శరద్ అ కఫ 66666 ధి 66469 నిక్ ఇ 4 6 ఉట 

దినములు సనగ నద్దేవ దేవుండు 

వెండి యమ్మకు(] బపన్నుండుగా(దలచి 

దండి రోగంబెన తయచంటి [కియను 

జన్నును గుడువక సంధిల్లనోరు 

వెన్న కు(దెజవక యున్న యాక్షణమ 

బిట్టుల్కి పడి తల్లి బీమ్మిటి నొడలు( 

బటలేకాపదగిటి “నా యన్న: 
లు ఉట 

నాకన్న। నాపట్టి! నాచిన్ని వడుగ! 

నా కుల్ల! చన్నేలరా కుడ్వవై త్రి! 

శల చిక ఉక క 6 4 ఉర 5 భభ తి తిది త నధ ప ఉడి టివి వ రిల 6 266 చిక చి ధి ధి 64 

సనియేమి? మాటలంచాయనే తెవులు 
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నినుగొంత వీణి(డి తన మడ్గనేల? 

చాలంజూడంగ నీసంకటం బింక 

బాలుండ! నీమీందగబాణముల్విడుతు' 

నని తన శిరమున కలుగ నున్నంత. 

దన తల్రికపుడు (ప్రత్యక్షమై నిలిచి 

యడుగు మిచ్చెద నీకు నభిమతంబనుడు. 

“గొడుక! నాకొక కోరి... కొ అంతయు(గలదెః 

నీవు నీరోగివై నిత్యుండవై సు 

కావాప్తి నుండు నాకంతియే చాలు 

కన్న మోహంబున కంటె నగ్గలము 

ఎన్న(బెంచిన మోహ మెందు నటండ! 

అటుగాన నిను(గన్నులార(జూచుచును 

నిటయుండుటయే నాకు నీష్సితం బనిన 

మందస్మిత ముఖార విందు(డై తల్లి 

నందంద కౌ(గిట నప్పశింపుచును 

“ముల్లోకముల కెల్లి ముత వ! నాకు, 

దల్రివిగాన నాతల్లి! సీయట్టి 

తల్లివి గలుగంగ(దనకు రోగంబు 

లెల్లెడ( బొంద(గ నెట్టుండవచ్చు?” 

ననుచు నిత్యత్యమా యమ్మకు నొస ౮ 

నమపమ పరమ పరానంద మూర్తి 

యమ్మయె శివు(గొనియాడుట(జేసి 

“యమ్మవ్వొ యనునామ మయ్యె వెండియునుః 

మంచన (14 వ శతాని) 

మూర త 
ఖు 

(కేయూర భావుచర్శితము-ద్వాతీయాళ్బానము జిల్. లలి) 

కః గొర్గ్యుండను విపు(డొకరుండు 

దుర్గ్షారాధనము'! బెక్కు దొస(గులంబడుచున్ 

దుర్గాటవిలో (జేయ ని 

రర్గళ గతిదన్ను (జూచి యా యంబికయుక్ , 
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క వరమడుగు మనిన మొక్కుచు 

సరభనమగు కాంక్ష తోడ సంజీవని ని 

ర్భర కరుణ న్నాకొస(గుము 

పరమేశ్వరి! యనిన(గొన్ని పచ్చని యాకుల్ 

చ* తలచిన మాత నాత్మకరతామరసంబున నున్నవాని ని 

మ్ముల(గృపసేసి వీని రసముం బయిపెడిలికింపయగా శవ 

మ్ములకును |బాణముల్ గలిగి ముందటి రూపమువచ్చి తేజముం 

బలమును జెంది పూర్యగుణభంగి(జరించుట కల్లు నెల్లెడన్. 

క, ఎండవు తలు(గ వనుచు నిడి 

చండిక పొడగానరాక చనుటయు మదిలో 

నిండిన సంతసమున వి 

పుండవి కొని యాత్మ పురము పొంత నొకరుండున్ 

చం చనునెడ నిర్మనుష్యమగు చక్కటి నప్పెనుగాన నెండి ప్రో 

యిన యొక పుండరీక శవ మీరము వెల్పలనున్న(జేర6గా, 

జని తన కన్నయౌషధము శకి, నిజంబుగ(జూడనెంచి చే 

త నలిపి యాకులం బసరు దానిపయిం దిడితెం గుబుద్ధియె 

చం పిడిచిన నేమి చెప్ప నతిఖీకర దుస్నహ పుండరీక మ 

ప్పుడు తన నిదమేల్కనిన పోలిక మోగుచు బిట్టులేచి య 

వ్వెడంగగు విపుగూయిడగ వేసి మృతుంబొనరించి [మింగెమే 

ల్వడసియు బుద్ధిచాలని యభాగ్యులు తతృల మందనేర్తురేః 

(శ్రీనాథుడు 1880.145 0 

కాశీ వియోగ ము 

(కాళీఖంశ ము_ద్వితీయాకాంనము. 10 8-1 10, 112) 

తేగి. కమలలోచన! మనుజు(డొక్కటీింద ల౦ప 

దైవమొక్కటిందలంచు చెంతయు నిజంబు 

కాశిబడయాయనని యేను గదఅకుండ. 

గాకిణెడ(బాపె దైవంబు కరుణలేక 

తెగి, అప్పటికి నియ్యకొంటి(గా కంబుజాక్షి! 

బుషుల పాశంబులే యింతతేసి పనులు? 

కొసలకాంబోతు నా(టోతు [గుమ్ములాడ 

నడిమి లే(బెయ్యగతి వచ్చెనాకు నిపుడు. 
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సీ, వివరించి చూడంగ విసుమానములు గాక 

గోతారి వెజదునే కుధరములకు? 

యుగవిరామమున నులజ్టూంత లూపగ(జాలు 

గాలి కొండ దమిఠప(జాలదెట్లు? 

సర్వ భూతంబుల కాసింప(జాలెడు 

జములావు గిరియందు జడతవడునె? 

దహనుని దాహకత్యంబు మహీ[ధ సం 

స్తంభంబునకు శకి చాలదొక్కా 

రుదు లాదిత్య తుషిత మరుద్దణములు 

దక్కుగల దేవతలు జగ త్రయము (మింగి 

యుమియ (జాలుదు రట్టివారో పలే రె? 

వింధ్య గిరి గర్వసంరంభ విభవ మడ(ప. 

లే, కామధేనువు( దనయింట! గట్టినాండు 

కలవు తన శో(ట లోపల గల్పతరులు 

అట్టి యిందుఆడు (పార్ధించె నష్టి నన్ను 

నింత పని కియ్య కోకుండ నెట్టు నేరు ? 

* మాట నిల్కడ(గాదె *+ మధుకె టభులు దొల్లి 

హరిచేత. జచ్చిరే కార్భవమున 

గరుండుండు మోమోట( గాదె? వాహన మయి 

వనజాత్తు నెక్కించుకొనియె వీ(పు 

స్యాగతంబున( గాద? చ|కాయుధుడడంప( 

బాతాళ బిలములో బలి యడంగె 

విక్యాసమున( గాదె? వృతాసురేందుండు 

సమసె నంబుధివాక శ|క్రుచేత 

మెజసి యుపకార మొనరింప మేలువచ్చు( 

గీడు వచ్చు మనంబులో నోడవలదు 

వాడు చేసిన ధర్మఠబు వానిం గాంచు! 

గీర్తి యొక్కటి సాలడే క్రేవలంబ ? 

Aad 

చ. (పతిదివనంబు విందుము పురాణముఖంబున( గాశియందు సం 

తతముగ నంత గాయములు దా(కుచునుండు ననంగ నిప్పుడా 
(శతి నిజమయ్యె నేనిది యశోక మన సత నుండ(గా నత 

రత గతి వచ్చె. జూడుమిదె కిన్నరకంఠి ! మహాంతరాయముల్ , 



బలివచానర్థిత 

తే. విముఖుండయ్యె, జుమీ? నాకు విశ్యభ ర్ర 

గాక యూరక యే భంగి. గలుగ నేర్చు 

సకఆ కైవల్య కల్యాణ జన్మ నిలయ 

కాశికా మేత విపయోగ వ్యథా ర్తి. 

తే. పాణి యాహార కబశంబు, బాజవై చి 

కూర్పరము నాకు పిస వెలి కూళ వోలె 

భోగమోక్షములక జన్మభూమి యెన 

కాళి విడిచి నరుండన్యదేళ మరుగు । 

సీ పాయంగవచ్చునే |పాలేయగిరి కూట 

సమవతీర్ణ జలౌఘ జహ్నుకన్య ? 

మలువంగ వచ్చునే మందార మధురసా 

స్వాద ఘూ ర్లిత నేతు వటుకనాథు ? 

విడువంగ వచ్చునేంవిఘ్నూంధ కారార్కు 

డుంఠి విఘ్నేశ మండూక జఠరు ? 

మానంగవచ్చునే మధ్యాహ్న కాలంబు 

(శ్రీ వికాలాశి కెంజేతి భిక్ష? 

సురలు పార్థింప(గా( బతి నతము చేసి 

యెట్టు వోకులడ నేరు నేనింత వా(డ? 

నెట్టువో నేర్తుః గాశి( బుణై ్థకరాశి( 

[బకట గుణరత్న దుగ్ధాంబురాశి( బాసి 

బమ్మెర పోతన _ (15వ శతాని) 

బలి వదాన్యత 

(చువోఖా గవతము - అప్పమ నగ్ర_ంధము _ లొలొతీ-లొలీలొ, లొతీ 7) 

సీ* నిజ మానతిచ్చితి నీవు మహాత్మక 

మహిని గృహస్థధర్మంబు నిదియ 

యర్థంబు( గామంబు యశమును వృత్రియు 

నెయ్యది (పార్థింప నిత్తు ననియు 

నర్థ్భలో భంబున నర్జి, బొమ్మనుటెట్లు 
థి య 

పలికి లేదనుకం టె( బాప మెద్ది 

యెట్టి దుష్కర్ముని నే భరించెద( గాని 
సత్యహీనుని మోవ(జాల ననుచు, 

లో 
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లే, 

CAD 

బలుకదే తొల్లి భూదేవి |బహ్మతోడ 

సమర మందడ్లు దిరుగక చచ్చుకళటె. 

బలికి బొంకక నిజమున( బర;గుకంటె 

మానధనులకు భ[దంబు మజియు( గలదె. 

. ధాతిని వాలికునకు సు 

శ్నేతము బీజములు లెస్స జేకుణు భంగిం 

బితముగ దాత కీవియం 

బా[తము సమకూజునట్టి భాగ్యము గలదే ! 

కారే రాజులు రాజ్యముల్ గలుగవే గర్శోన్న తిం బొందరే 

వారేరీ సికిమాట గట్టుకొని పోవంజాలిరే భూమి వై( 

బేర నం గలదే శిబి పస ఖులుం (బీతిన్ యశః కాములై 

యీరే కోర్కులు వారలన్ మజచిరే యికాాలమున్ భార్గవా! 

ఉడుగని క్రతువుల [వతముల( 

బొడగన( జననట్టి పొడ్రవు పొడవున గుబుబచె 

యడిగెడినట నను టో.టికి 

నిడరాదె మహానుభావ ! యిష్టార్థంబుల్ 

శా. ఆదిన్ శ్రీ సతి కొప్పుపె( దనువుపై నంసో త్రరీయంబుపై( 

మః 

భాదాబ్దంబులపై( గపోలతటిపై( బాలిండ్హ పై నూత్నమ 

ర్యాదం జెందు కరంబు (గిందగుట మీ(ద్దె. నా కరంబుంట మే 

లాదే రాజ్యము గీజ్యమున్ సతతమే కాయంబు నాపాయమే ! 

నిరయంబైెన నిబంధమైన ధరణీ నిర్మూలనంబై న దు 

ర్మరణంబై న( గులాంత మైన నిజమున్ రానిమ్ము కానిమ్ము ప్రో 

హరు(డై నన్ హరియైన నీర జథభవుం డభ్యాగతుండై న నౌల 

దిరుగ న్నేరదు నాదు జిహ్య వినుమా ధీవర్య వేయేటికిన్ 

* నొడవి నంతవట్టు నుసలక యిచ్చుచో 

నేలకటు విషుండేటి మాట 
ని ణి 

క టైనేని దొన కరుణించి విడుచును 

విడువకుండ నిమ్ము విమల చరిత! 

, మేరువు తల్మకిందై నను 

బారావారంబు లిఠక( బాణిన లోలో 

ధారుణీ ఈజమై పోయిన 

దారాధ్యము అదధ్ధమెన( దప్పక యిత్తున్ 



హిమాలయపర తము 

మతః ఎన్నడుం బరు వేళండ(బోడట యేకలంబ6ట కన్నవా 

రన్నదమ్ములు నై నలేరంట యన్ని విద్యల మూలగో 

ష్టేన్నెజీంగిన (పోడగుజ్జంట చేతులొగి వసింప నీ 

చిన్న పాపని (దోసిపుచ్చ(గం జిత్తమొబ్రదు సత్తమా 

క్ (బతుక వచ్చుగాక బహుబంధనములై న 

వచ్చు(గాక దేమి వచ్చు(గాక 

జీవధనముతై న జెడు(గాక పడుంగాక 

మాట దిరుగలేరు మానధనులు |! 

అల్లసాని “పెద్దన - (1475 - 1585) 
హిమాలయ పర్వతము 

(మనుభర్శిత ఎ ద్దతీయాళ్యానము _ ల్పొ లి, త, 20, 22, 12) 

చః అపి(జని కాంచె భూమి సురుండంబర చుంటబి కిరస్సర జ్ఞరీ 

పటల మువొర్ము హుర్లుఠ దభంగ తరంగ మృదంగ నిస్ఫ్యన 
రా 

స్పుట నటనానుకూల పరిపుల్లకలాప కలాపి జాలమున్ 

గటక చరత. రెణుకర కంపిత సాలము శీత లమున్ 

క, పరికించుచు డెందంబున. 

బురికొను కౌతుకము తోడ భూమీసురుండ 

గ్గీరికటక తట నిరంతర 

తరుగహన గుహా విహార తత్పరమతియె 

సీ నిడుద పెన్నెటిగు! పు జడగట్ట సగరు ము 

మ్మనుమండు తపము గై కొనినచోటు 

జరఠ కచ్చపకులేశ్వరు వెన్నుగానరా 

జగతికి మిన్నేలు దిగిన చోటు 

పుచ్చడీ కతనంబు పోంబెట్టి గిరిక న్య 

పతి(గొల్వ నాయాసపడిన చోటు 

వలరాచ రాచవా రలికాక్షు కనువెచ్చ( 

గరంగిన యల కనికరపు( జోటు 

తేం తపసి యిల్లాం[డ చెలువంబు' దల(చి తలచి 

మున్ను ముచ్చిచ్చును విరాళిగొన్న చోటు 

కనుపపులు వేల్పుఖడవాలు (గన్న చోటు 

హర్షమున జూచి, _పవఠాఖ్యు( డాత్మలోన 
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చ, విలయ కృకాను కీలముల వేడిమి బో(డిమి మాలి వెల్మిడిన్ 

గలసిన భూతధా(త్రి మణి |కమ్మజ రూపయి నిల్చి యోషధుల్ 

మొలవ(గ( జ్రేయునట్టి నయమున్స్ |బతికల్పము నెట్టు గాంచు నీ 

చలిమలవల్ల నుల్లసిలు చల్చందనంబును నూనకుండినన్ 

లైశో పసుపునిగ్గుల దేజు పాంపజన్నిద మొప్ప. 

(బమథాధిపతి యింటి స క్లైజింగ 

శచి కీత గణఅపుచు. జదలేట సురరాజు 

జలకేళి సవరించు చెలువెణీంగె 

నదనుతో(జేవీ చన్నవిసి యోషధుల మ 

న్మాదవు కొండల కెల్ల బిదుక నెజి(౧ 

వేల్పుటింతులలోన విజ్ఞవీ(గుచు మేన 

నవరత్నరచనల రవణ మెటి(గె( 

బరిపరి విధంపు జన్నంపు(జరికరంపు 

సొంపు సంపద నిఖిల నిలింప సభయు 

నప్పటప్పటికిని జిహ్వ[తుప్పుడుల్ల 

నామెత లెటింగె నీ తుషారాది కతన 

మ* తలమే (బహ్మకునైన నీ నగమహత్త్యంబెన్న నేనియ్యెడన్ 

గల చోద్యంబులు టేపు గన్గానియెదన్ గా కేమి నేశేణాదన్ 

నలినీ బాంధవ భానుత ప రవికాంత స్యంది నీహార కం 

దళ చూత్కారపరంపరల్ పయిపయిన్ మధ్యాహ్నమున్ దెల్పెడిన్ 

రామరాజ భూషణుడు-( 16వ శతాబ్ది) 

సూర్యోదయము 
(వను బర్యత-చతుర్జాల్నాంనము-/ శిరి. లీ? వ్ర 

మ, ఆమృళతాంకుండు నికాసతీం గఃసి, శీర్యచ్చం। దికా గంధ 

శీల్పముతో( బుష్కర శయ్యంబాసిచన, వేళాదూతి తత్కాల సం 

[(ళమ సంశీర్లీతరోడు హార మణివారం బేరి తానాక్కచో 

గుమిగా(బోసెనొ నా మినుక్కురను వేగుంజుక్క (గంటే చెలీ! 

మ, తొవకుం దూరపునంటు, రేమగువ పొందుం బూర్యపక్షంబు,వ 

మ్మవు(దారారువి మద్విభూతి నది గా కబ్బారితో వారికే 

యవినాభావము నాకు(గాక యని చందాపాయవేళం |బదీ 

పవిపాండుద్యుతి పేర జం దిక శిఖిం | బాఫించె నీక్షించితే। 
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శా, తారాసస్యము పండినన్ గగన కేదారంబునం జం(దికా 

నీరం బారంగంగోసి త దుచి ఫలానీ కంబు [పాతర్మవి 

సీరిగామణి తూరుపె తెనన(దోచెం దూర్చునందెల్పు, త 

దూరన్య స్త పలాలరాశి |కియ నిందుండేగె నిస్సారు( డై 

మ. సిరి నెతామర యింటికిన్ మగుడిరాగ, జెంతన్ ద్విజారావమా 

ధురి(బు ణ్యాహము(దెల్పుచున్ గురుతరు లోడో నటత్సల్థవో 

దర నీహార జలంబు చిల్ము(గ, నయు కం బొంటి మెనుండ నం 

చు, రథాంగంబు ద్విజాతి గానగవయె చూప టై నప్పట్టునన్ 

చ. ఎలమి మనోజలుబ్ధు(డెనయించిన జక్క-వదీము పెంటి పేరెలు( 

గునంబిల్చి చూడ్కి(గదియించి యదుర్కొని మేనుమేను నిశ్చల 

గుణసంగతిం బెనంచి చక్రము దామర తెంకి(జేర్పంద 

త్యలకల శంకంటోలె విహ గంబులు వీడెగులాయ కూటముల్ 

ఉ. పంచశీలి ముఖుండు తుదబాణమునన్ జగ మెల్స గెల్చియ 

భ్యంచిత పుష్పవృషి మరుదావళి నింప(గ నిప్పుడల్లు ము 

దించిన జాడ (దెల్సె సుదతీ మధుపంబు పరిచ్చదచ్చటా 

కంచుకి తోత్సలంబు తుదక చ్చున(జిక్కి యచంచలాకృతిన్ 

4. తమ్మి పతంగపత్ని తమి(దాల్చిన పాండుర కోరకాండము 

బమ్మి నిమీలితచ్చద పరంపరచే((బసవా పివేళ రా 

నిమ్ముగ వాని నొయ్య విరియించిన హేతుగుణా పి(బాంథ వ 

ర్గమ్ముల నేయ తే6టి పిలుకల్వెడలెన్ సహజాసితచ్చవిన్ 

డ్, సమయమహర్షి, బోధగుణకశాలి, మహోదయ భూమి భృద్వతం 

సమునకు(బాగ్యధూటి యెడ(జ కహితుండు నశేషదేవతాం 

శమునగు సూనునిందల(చి సాంధ్యమహోమయ హోమవహ్నిదీ 

_ఫముగ నొనర్చెందారచరు భక్తి శతాహుతి పూర్వకంబుగాన్ 

మ. కుముదాధార విహారముల్ కమల కన్గో(జాల కంభో జగే 

హము మూయం దెజపింతు వేగనని వామాలోకమున్మాటి యా 

సమయో పేందు(డు దషిణాశి(దెజచెన్ సంజాత రాగాను ఐం 

ధముతో నా విధు(డే(గ( |బొద్దువొడిచెన్ బంధూక బంధుచ్చవిన్ 

శా, ఓ చామీకర చారుగాతి! నిను గో తో త్రంసమున్ వేండి నే( 

డా చేదిష్షీతిపాల శేఖరునితో హ_తిలిపంగా వచ్చు తత్ 



478 

_పాచీభ ర్తకులట్టు పట్టుగొడు గె భానుండు దోంపం, బైభా 

వీచుల్ తదత రత్న గుచ్చముల రీవిం బొల్బెగబాంతంబునస్ 
౧ 

చేమకూర వేంకటకవి..(17వ శతాబ్లి) 

(బిజయబిలానయు_ళ్ళ్ తీయాళ్వానము.10 9-118; 1189-1 19.) 

చ. 

పెండి 

కలరొక యెవ్యరై నా నవుంగాదని యడ్డము వల్కు. వార లీ 

యిల? మజిండానెలబుంగనటు లెంతటి మాయల కాడు కన్యకా 

తిలకము దారవోయ వసుదేవుని/గట్టడ నేసి వేయిక 

న్నులు గల వేలుపుంబలె(గనుంగొనుచుండె మురారి చెంగటన్, 

మధుకర వేణులు కొందబు 

మధురోక్తులు వెలయ(దెర యమర్చిరి సరగస్ 

మధుమధన ఒజనకుఃడంతట 

మధుపర్క్ల మొసరగె నృపకుమారా గణికిన్ 

దేవకి యొసంగ(గా వసుదేవుడపుడు 

చం[దకాంతపుగిండి గొజ్జంగ నిట 

బసి(డి పళ్ళిములో? బదాబ్ద్బములు గడిగి 

తనదు మెనల్డునకు( గన్యధార వోసె 

. నూరెలణేరి యష్టమహిషుల్ దగువారు నొసంగ నావలం 

గోరిక నిక్కినిక్కి కనుంగొంచు సుపర్వులెసంగ వాద్యముల్ 

బోరు కలంగ నంగములు పొంగ వధూవరులం గడాని బం 

గారపు మెట్లు. (బాలపుటికల్ గడియించిరి గొందథై దువల్ 

వడి. దెజవల్ దెరవంపం 

బడ(ంతుక నగుమొగషహు కాన(బడియెన్ గాంతల్ 

తడంబడ (గ శరన్మే ఘము( 

బెడ(బాసి చెఅంగు చందబింబమువో లెన్ 

పొలయలుకందు వే(డుకొను పొందిక దెల్పెడు లీల సిగ్గు దొ 

(టిలిన ముఖాబ్దమెత్తి మెడ్యకిందికి హస్తయుగంబు సాంచి వే 

నలి (దమలించి సౌఖ్యకలనస్థితి గటిగం ఇటలి కచిన 
® ళు ఖు ద 

వ్వెలందుక కంఠసిమ. గురువీరు(డు మంగళసూత మయ్యెడన్ 

తమతమ వారలొండొరుల దండ( గరంబుల ముత్రియంపు( బ 

శ్రైములిడి “చేయి మీఅంగవలెంజుమి నీ కసీ యెచ్చరింప (గా 

తేలుగు 



తక పద్యావ? 

నమితముగా సుభ_దపయి నర్జును( డర్దునుపె సుభదయుం 

తమి దల(బాలువోసి రెల నవ్వును సిగ్గును లో(ద లంక (గన్ 

తే. అగ్ని సాక్షిగ బెండ్రాడినట్టి పియ వ 

ధూటియును దాను బంగారుపీ(ట మీంద 

నుచితగతి వెలంయంగ( గూర్చుండి పాక 

కాససి చెలంగె దీవించి సేసలిడ(గ, 

లే, మృగమదముచెంత ( గుంకుమరేఖ వోలె 

నీలమణి పొంత నుదిరి పొ[న్రేకువోలె 

మేఘము కుజంగటన దీగ మెజుపువోలె 

నర్జునుని చెంగట సుభద్ర యలరె నపుడు. 

చ. కలుగు గలావిశేనషము జగంబున( బెండ్రి యటన్న నెట్టి వా 

రల కటువంటిపట్ట నెల్వపాయము రూప మొయార మూని పే 

ర్కాలిగిన రాచకూ(తుర(ట | రా కొమరుండ(ంట ! యేమి చోద్య మా 

సొలపు మిటారి సిగ్గరులు చూపరచూడ్కి-కి విందు సేయుటల్ 

శతక పద్యావళి 

యథావాక్కుల అన్నమయ] (18 వ శతాబ్ది) 

నర్వేజ్తూర భతతము 87, 68 ప. 

మ. తరులం బువ్వులు, పిందెల యొదవి త త్తజ్ఞాతితో/ బండ్లగున్ 

హర ! మీ పాదపయోజపూజితములై యత్యద్భుతం బవ్విరుల్ 

కరులౌ, నశ్యములౌ, నన ర్భమణులౌ( గర్పూరమౌ హారమౌ( 

దరుణీ రత్న ములొ( బటీరతర లౌ(దథ కంబు సర్వేశ్వరా ! 

మ. ఒక పుష్పంబు భవత్సదద్యయముపై నొప్పంగ సద్భక్తి రం 

జకు(డై ( పెట్టిన పుణ్య మూ ర్రికి( బునర్గన్మంబు లేదన్న. ఖా 

యక కాఅ[తితయోపచారముల నిన్నర్చించుచో. బెద్ధనై 

షీకు(డై యుండెడువాడు నీవగుట6దా(జి[తంబి సర్వేశ్వరా | 

బదెన (1తీవ శతా వి 
ణి స/ 

నుమతి కల్తయు-14, లితిన 

క, ఉ తమగుణములు నీచున 

క_త్రైఅ(గున( గలుగ నేర్చు నెయ్యెడలం జా 

నె త్రిచ్చి కర(గి పోసిన 
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నిత్తడి బంగారమగునె యిలలో సుమతీ ! 

కం కూరిమిగల దినములలో 

నేరము లెన్నడును గలుగ నేరవు!: మణి యా 

కూరిమి విరసంబెనను 

నేరములే తో(చుచుండు నిక్కము సుమతీ! 

ధూర్జటి (15వ శతాబ్ది) 

(బ్రీకావవా నీ కంల భతరము 18, 4ల్ వ 

శా, ఏ వేదంబు పఠించి లూత, భుజగంబే శా స్ర్రముల్ఫూచె[దా 

నే విద్యాభ్యసనం బొనర్చె(గరి చెంచే మం|త మూపహించె, బో 

ధా విగ్భావ నిధానముల్ చదువులయ్యాః కావు! మీపాద సం 

సేవాస కియె కాక జంతుతతికిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా: 

మః పవి పుష్పంబగు, నగ్ని మఠచగు, నకూపారంబు భూమిస్థలం 

బవు శ తుండతి మితు(డౌ విషము దివ్యాహారమౌ నెన్న(గా 

నవనీ మండలి లోపలన్ శివి“ వేత్యాభాషణోల్లాసికిన్ 

శివః నీ నామము సద్వవళ్యకరమౌ శ్రీకాళవాస్తీశ్వరా! 

కంచర్ల గోపన్న (17వ శతాబ్ది) 

దాళరధీ ళతకయు 16, 80 వ. 

ఉ, ముపష్పున(గాలకింక రులు ముంగిట వచ్చినవేళ రోగముల్ 

గొప్పర మెనచో(గఫము కుత్తుక నిండిన వేళ, బాంధవుల్ 

గప్పినవేళ, మీ స్మరణ గల్లునొ? గల్లదో నా(జేకి ప్పడే 

తప్పక చేతు మీ భజన దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ! 

ఉ. చిక్కని పాలపై మిసిమి(జెందిన మీగడ పంచదారతో 

మెక్కినభంగి మీ విమఅ మేచకరూప సుధారసంబు నా 

మక్కువ పళ్లెరంబున సమాపాత దాన మనేటి దోయిటిన్ 

ద క్కైనటంచు జుట్టేదను దాశరథీ; కరుణా పయోనిధీః 

)నుగు లక్మణకవి [18వ శతాని] 

(భొరహారి నుఖావితము _ 16, లొ2 వ) 

ఉం విద్య నిగూఢ గుప్రమగు విత్తము రూపము పూరుషాశికిన్ 
విద్య యశస్సు భోగకరి విద్య గురుండు విదేశబంధు(డున్ 

విద్య విశిష్టదైవతము విద్యకు సాటిధనంబు లేదిలన్ 
విద్య నృపాలపూజితము విద్య నెబుంగనివా(డు మర్త్యుఃడే! 

తెలుగు 
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ఉ, ఆపదలందు ధైర్యగుణ మంచిత సంపదలందు( దాల్మీయున్ 

భూపసభాంతరాళమున( బుష్య-_ల వాక్చతురత్య, మాజి బా 

హాపటుళ కియున్ యశ మునందనుర కియు, విద్యయందు వాం 

ఛ్రాసరివృద్ధియున్ _బకృతి సిద్ధగుణంబులు సజ్జనాళికిన్ 

వేమన (1. రవ శతాబ్ది] 

(వోమనోళత కము 

ఆంవె, ఉప్పుకప్పురంబు నొక్క పోలిక నుండు 

చూడ(జూడ రుచుల జాడ వేటు 

పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేజయా ! 

విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ! 

అల్పు(డెపుడు (బల్బు. నాడఆబరముగాను 

సజ్జనుండు పల్కు. చల్హగాను 

కంచు మోగి నట్టు కనకంబు |మోగునా 

విశ్వదాభిరామ! వినురవేమ! 

తిరుపలి చేంఠ కేుశ్వర కవులు (1871-1950) 

జ్ఞానధనము 

(బుద్ధభరితోయు.. వంబోమాళా ంనము-82- 92) 
a | 

సీ, సహకార కిసలయచ్చవితోడ దలనిండ 

జడలు గట్టిన శిరోజముల తోడ 

రోహిణీ సహితార్క._ రుచిత ప సుమలతా 

[గంబు(బోలిన శరీఠంబు తోడ 

దినకరచ్చన్ను(డై తేజు బాసిన పూర్ణ 

చందుంటోలిన ముఖచ్భ్బాయతోడ, 

జిరదృష్ట పతిరూప పరిపుష్ట వై వర్జ్య 

దైన్య సంతోష ఖేదముల తోడ, 

లే, గూడ నేడేండ్డ రాహులుం “డేడ కేగో 

దీంచుంజెలరే గుచును జీరయంచు లాగ 

నెడద నేవేళ భావింప బడుచునున్న 

బ్లీవితేశ్యరు గుర్తించి చేరబోయి 

(31) 
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క, హా!సిద్ధారా! యని కడు 

నాన మెయిం గనుల ను లత్యధికతర 

థ్రీ సృష్టి సేయబదములు 

కె సేసెన్ మిగుల నెగడు కచభరకాంతిన్ 

ఆ. అతండు లేవనెత్తునంత కమ్మహిళ వి 

వశమనస్య యగుచు వగ నిగుడగ 

గొంగిలించుకొనియె; గాంతలు కాంతుల 

గార వించుటిట్ట కాదె యెందు. 

వః పవంపడి సిద్ధార్ధండును మొదట నొకకయంతే వాసీనిగాం దలంది తత్భ్భు త్యంబు 

నను దదియముఖ సౌష్టవంబునను |బియురాలింగా గుర్తించి యోదార్చి జ్ఞానదాయ 
కంబులగు వచనంబులు కొన్ని పలికె...అంతట మృదు మథురగంభీర సంభాషణ 

మ్ముల విషయనివర్తన విషయంబులగు నుకుశులు నుకువుచున్న కుమారు నవికారు 

మారాకారు దవుదవ్వులం గాంచి యాతని వేసంబు మనంబుంగలంప 

శుద్రోద 5 నృపాలుండు కోపంబు పట్టంవాలక వామువంఏంట డిన డగ్గజికుం ఆనుదె౨మ 

నయ్యెడ-_ 

క్, అనఘాత్ముండగు బుద్ధం 

డును దంశడికింబేర్మి _మొక్కు_డుం గోపము 

(గన్నన మాయమయ్యె; 

బుద్దునింగనుంగొనియం గోపముండంగలదే యచటస్ 

తే. అభి౨ రాజాధిరాజ పూజ్య [ప్రభావ 

మహితమై యొప్పు తనదు కుమారు మహిమ 
మరనీ యాశ్చర్యమంది యయ్య్యనఘండిట్టు 

లనియెంబు తునితోంబేర్మి యనువు వడంగ 

చః ధర సకలంబు నేలుచు నుదారుండ వై యశముంగడించి యె 

ల్పరు నృపత్రల్లజుల్ (పణతులం బచరింపంగంజుట తెల వ 
లా త 0౧ 

హ్యరె యనంగా సుఖింపదగు నంతటివానికి నింత వచ్చె! నె 

వ్యరి నెటు సేయ నేరవు కృపారహితమ్ములు ధాత చెం్టముల్ 

సీం ఉఅపన్నస త్వయి నర్ధాంగి కోర్కుల 

నింపు మైందీర్చి మన్నింప వైతి 

వురుడు వోశకమున్న పుత్తు) నెమ్మోము వీ 



గాంధి మహాత్ముడు 483 

కీంచు భాగ్యంబుం గాక్షింపవైతి 

నా కుమారుగ నిన్మనమ్మునం దలంచు [ప 

జల సమ్మతినిం బొంద! జాలవైతి 

ముదుసలి నె రాజ్యము నొనర్పలేని నా 

దగు నళ క్తతకు లో(బొగులవై తి 

వకట ! యింతటి రాజ్యంబు నడవి పాలు 

చేసి సన్న్యాసి ఎైతి కాశ్మీర గర్డ 

భము విధమ్మున నీ జాతకము వృథావి 

శేష భాజన మింకేమి సేయంగలదు | 

క, నావుడు బుద్ధుండిఏ 

నాకీవేళనె పట్టువడియెనె? పరంపరగా 

నే వచ్చుచున్న దనుటయు 

భూవరుండిట్టులను నలుక వొంపిరి వోవన్ 

క* ఎలమి మహాసమ్మత ము 

ఖ్యులు నూర్వురు నృపులు కాక్యకుల సంభవు లీ 

యిల నేలిరందు నీవలెం 

గల సెనె బై రాగులందొకండేని సుతా! 

చం అనవుడు బుద్దుండిట్టను మహాత్మ !మదు_క్రి మదీయ జన్మ వ 

రన పర మేను మున్నును బరంపరగా నిటు సన్న్యసించు చుం జ 

నకుని కుందు దీర్చితిని జ్ఞాన ధనంబిడి పెక్కుసార్లు 

కావున నిపుడట్టిదే ధనము పూరిగా నీ కిడువాండ కాంతి క్ర 

దువ్వూరి ఠామిరెడ్డి (1895 _ 1947) 

గాంధి మహాత్ముడు 

/ కలి కోకిల (గోంథావోలి - జ నం 2ల8_60 శ్రటలు/ 

ధర్మ సంస్థాపనార్థంబు దైవళ కీ 

యుగయుగంబున జన్మించుచుండునన్న 

యార్య సూ కికి. దార్కాణమైన యట్లు 

లవతరించితివె గాంధిమహాత్మ! నీవ, 



484 తేలుగు 

భీష్క్ముదీక్షయు( జై తన్యు _పేమరసము 

బుద్దుఫియహింస (పహ్హాదు పూతభ కి 

యల హరిశ్సం|దు సత్యవతాఢ్యత యును 

గలసి మూర్రీభవించితే కార్యశూర! 

కురుభూమిన్ స్వవిపక్ష శోణిత పువాగుల్ పొ ర్హిపాజన్ వసుం 

ధర భారంబును డించి ధర్మనియతిన్ దక్కించె శ్రీకృష్ణుడి 

తటి నీవన్న నహిాంస సూతమును సంస్థా పించి వరించి దు 

ర్భర దౌర్జన్య ప్ప మూలబంధము సడల్పం జాలితౌ ధీనిధీ ! 

ముప్పదమూడు కోట్ట పజ ము కపథంబున నీ యనుజ్ఞఆం 

దప్పక యాచరిం[తు; మృతిదంష్ష్యలం జిక్క(గనైన జంకరో 

యప్ప! చిర పసు ప్ర శిథీలాస్థిక శేబర మైన నీవు చే. 

(దిప్పు౯ బునః _పబుద్ధమయి లేజరిలున్ మహిమేం[దజాలతన్ 

కడపల్ డాటని కోమలుల్ విజయ శంఖంబెత్తి పూరించి న 

లడ సత్యా గహ మంత బోధనలు సల్పంజల్ప గామీణులున్ 

నడుముల్ గట్టి స్వదేశ సేవలకు బూనన్ జెళు నిండార నె 

క్కడ నూహించితి వీ వ హోద్యరమ మమోఘ శేయమున్ గాందీజీ! 

మొనలో మేటి ఫిరంగి దెబ్బలకు రొమ్ముల్ సాంపి పోరాడం గం 

జను నాంగ్లయుల వజముష్టియుత మౌ స్మామాజ్యగర్వంబు, త 

ర్హన, ధిక్కారము నీదు నాత్మబలమున్ రాకొట్టి డీకొట్టి పొం 
ర్ు క 

దెను గండూతి చికిత్స [పాకృతులకున్ దివ్య పభల్ లొంగునే |! 

టు 
ఆరకట్టు పుట్టంపు నిజు పేదవయ్యును 

సమాట్టుతో సరి సమత గనుట 

మబునా(టి కర్చుకై చిజుపైసయును లేక 

కోటి రూవ్యంబుల( గూర్చు గనుట 

శమదమక్షమ నిత్యళాంతికి నెలవయ్యు 

సత్యాగహంబును సల్పుచుంట 

కంటికిందాశని కాయంబు గల్లియు 

దేశ దేశంబుల దేజరిలుట 

ఇటి యన్నోనః వె రుద్ద మెస(గునటి 
డు లివి ౦ ట 

నీ మహ త్రర జీవిత నియతి లోని 

గు పభావంబు లెవ్యరి కొలత కందు 

నందు వెదేశికుల కెట్టలంతుచిక్కు ? 
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భోగము, సౌఖ్యసంపదలు బభొందుటకుందగు మార్గముండియున్ 

వేగమ తత్పథంబు విడీ విశ్వజనీన కుటుంబివై మహా 

త్యాగము జూపి జీవితమునంత స్యరాజ్యపుయజ్ఞ వహ్నినీ 

రాగత (వేల్చినాండవు ధరం ఒళుశ క్రి వినాళ మొంద(గన్ 

పింగళి - కాటూరి కవులు. [1894-1972 ; 1895-19 657 
ధర్మ పథము 

/ సొందరనోందము _ ఫ్రనరాగమనము 20 _27 వద్యాలు / 

మమతా విఠహితమున్ సం 

[భమదూరము: గరుణరస తరంగితమున్ శాం 

తమహోదారమగు కటా 

క్షమునన్ దజ్జనము€ గనుచు గౌతము(డనియున్ 

సుతు(డంచున్ బతియంచు బాంధవుడ(ట౩చున్ మోహ విభాంతి సం 

గతులై దు సర శోక వార్థింబడి చీకాకైన యో జీవసం 

తతులారా! కలిపాళబద్ధులగు నా ర్త! పాణులారా! జను 

ర్మృతి సంపీడితులార! సత్యపథమున్ మీరెల్ప రాలింపుంీ! 

భావింపన్ క్షణభంగురమ్ములగు జీవ వాతమున్ నమ్మి యే 

లా విభాంతమతిన్ భవాంధువున( | దెళ్టన్ జూతుకయ్యయ్యొ |! యీ 

చావుం బుట్టువులేల 2 కామ్యమృగతృష్టావారి కె పర్వు లే 

లా? వే భంగుల సృషి న్తరపదవాచ క్రిం బున్న విన్సింపు(డీ £ 

మొద లీ సంసృతిబంధకారణము౦ దన్మోక్షమ్ము నూహింప లే 

కెద హింసారతి నూని పాపమతులై యేలా చెడన్ ? | దొక్కంగాం 

గదరయ్యా ! నవధర్మ మార్గమును వక్కాణింపుండీ సత్యభూ 

తదయాశీల (తిశబయు క్రమగు మంతం బర్థి వేశోళులన్: 

యమనియమమ్ము లాకులు, యథార్థము నాభీ, సమాధి నేమియె 

యమరిన ధర్మచ|కము దయామతిందాలిచి తిప్పరయ్య ! యా 
యమునకు బొమ్మ వెట్టియు భవానురు నౌదల మెట్టి, మోక్షకాం 

త మెడను తాలిగట్టుటకుం దారసిలున్ శుభ తంతు సంతతుల్ 

భవ మను నైైందజాలికుని పాణితలమ్మునం జిక్కి నశ్వరం 

బవు సుఖచంచలాద్యుతుల కై వలపూని, సువర్ణశళ్ళంఖలల్ 

దవిలిచి యొండొకళ్ళకు సదా నటియింతురు కీలుబొమ్మ లై ; 

తవిలి చరింపరాదె నవధర్మ్శము జన్మవిము క్రి కల్గెడిన్ * 
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విశ్వనాథ సత్యనారాయణ (1897 _ 1976) 

తే. గీ, 

em +, ఆ రాదవిడ కల్యాణ పళా 
a 

చరియింపరే! పాపవంఘాత తిమిర ప 

లాయన మ.|త మ స్తేయపథము 

పాలింపరే |! యపవర్ల దుర్గకవాట 

పాటన మ్మిది సత్యవాజ్న్ యమము 

కై కొనరె ! లోక కల్యాణ కృద్ధర్మ 

సారభూతం బహింసా|వశమ్ము 

ఆంగీకరింపరే ! యలరువింటికి దురా 

సదమైన యీ (బ్రహ్మచర్య దీక్ష 

తాల్ఫరే ! కొంతి దాంతి నిధానములకు 

మహిత సిద్ధాంజనమ్ము సమత్వబుద్ధి 

ఆమయజరాప మృత్యువు లంటనీని 

శీలకవచమ్ము దీని గై సేసికొనరె | 
ఇది సత్యం బిది నిత్యం 

విది భవలతికాలవిత మిడి శితదంష్టా9 

వదనయగు మి త్రి యోదల( 

బదార్పణము భవ్య మోక్షపద మియ్యదియే ! 

రెండు నక్షతాలు 

(ఖిపయోగి (ఖండకావ్యం నంభ్రఖో) శిలీ_24 పేజీలు 

ఉ. (వే(/గగు హ్రైమసౌధమణి వీధికం బుటైను రాచబిడ్డ, క 

లాగము వోలె నేల విరియంబడెే బంగరుముద్ద లేదెనన్ 

ద్యాగము పౌందె వారసతులాడిరి ముంగిట దూర్యరావముల్ 

(మో౮గెను లోకపుం జనులు బోగన సన్నుతి వెట్టి రెంతయున్ 

ఒక్కా చిలు పేద గుడినెగో నుద్భవిల్రి 

నాండు కవికూన పదియవనా(డు మంత 

సాని దెప్పిన దన్నము చాలదంచు 

మంతమో : సణ్లినాండ [వావ్మాణు(డు వచ్చి ! 

పణ స 

జిత పంచకళ్యాణి జెలువు గులిశె 
ఈ కవికూన పేగాకట మాడి క 

న్నులలోన( |[బాణముల్ నిలుపుకొనియె 

ఆ రాచకూన మార్గాయాస భిన్ను మ్మా 

జములు వంగుచు( బథి శమము వాసె 

తెలుగు 



భారతీయ సతీగౌరవము 

నీ కవిబిడ్డ దుఃఖైక జన్ముని( దీక్ష 

కిరణుండు కుచి నుడీకించి వెచె 

ఉళ 9 త క శ 4 4 అవ 5 శిత 46 9 ౨86 98 క అ 53౨9 

ఉ. రాజు నిరంత భోగ మధురంబగు జీవిత మంతకించు నా 

రోజున( దూర్యముల్ మఅల |మోసెను (శ్రీకలకంఠ కంఠ గీ 
తీ జగతీ ఘలంఘల గతిపమదం బొల సెన్ మనోజ్ఞ వ 

రా జయనాద నీరద భరంబమి [మో(గె (దయీనినాదముల్. 

ఠః నె. నాటి సంజవేళ నభమున ధగధగా 

యిత విలాసదీ వి జతను పథీది 

సానముడిన మణి విధాన దీపిల్పు తా 

రక యొకండు నేల రాలిపడియె। 

చ. కవికి తుధాగ్ని వీడిశము కాయము శతెళ్లెను కాషవహ్నిలో 

శవమిడు నంతలో నపరసాగరమందున( గర్మసాక్షి [కుం 

కువడె నొకింతలోన మెలు(గుల్ దెసలందున( [(గమ్ముకొంచు నూ 

త్న విలసనమ్ము చిమ్ము నొక తారక మింటికి నెక్కె వెంబడిన్. 

గడియారము వేంకట శేషశా స్త్రి (1897 జననము) 

భారతీయ సతీ గౌరవము 
(జవభారత ము _ తృతీయాళ్లాంనము 197-168 వ్) 

మ. అనుచో నుత్రరసవ్యుభూవిజయమై యబ్బాటి సోన్ దేవుండొ 
య్యన నేతెంచి సఖడ్గపాణి వినతుండై “దేవ! మీ యాన తీ 

రున( గళ్యాణి జయిఠది దాని సరదారున్ బట్టి బంధించి, యా 

తని సర్వస్వము రాణీవానమును దో డన్ దెబ్చినా, మంచనన్. 

శా. ఆ - యేమీ? యొక రాణివాసమును బుణ్యావాసమున్ దెచ్చి నా 

వా? యే హెందవు(డైన సీగ్గత్రి నమర్యాడన్ [బవ ర్తించునే ? 

మా యాజ్ఞన్ గమనింపవో? జయమదోన్మాదంబునన్ రేంగి, నీ 

యాయుస్సూూూతము లీవ |తుంచుకొనెదో ? యౌద్ధత్య మోర్వన్ జుమీ! 

మ. అనుచున్ జేవులుమీలు కన్ను( గవతో నాస్పందితోష్టంబుతో 

ఘనహుంకారముతో నటద్భ్యుకుటితో గర్డిల్లు నా భోన్ సలే 

శుని, జూడన్ బుములోడె( గొల్వు ; శివు(డీసున్ గుత్తుకన్ (మింగి, బో 

రన నవ్వారల బంధమూడ్చి గొనితేరన్ ఐంచె సోన్ దేవునిన్స్ 
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మ. త్వరితుండై యత(డట్టులే నలిపి “దేవా! నన్ను మన్నింపు; మీ 

సరదారున్ గొని తెచ్చుచో సరభ సోత్సాహంబు కన్లప్పె ; దు 

శ్చరితాలోచన లేదు ; లేదు భవదాజ్ఞాలంఘనోదక తి ; స్స 

చరణద్వంద్వము నాన” యంచు వినిపించన్ నుంత కాంతించుచున్. 

మ, శివరాజంతట మేల్ముసుంగు దెరలో స్నిగాంబు వబ్బాయలో 

నవసౌదామిని. బోలు నా యవనకాంతారత్న మున్ భక్తి గౌ 

రవముల్ వాజ(గ( జూచి పల్కెె 'వనితారత్నంబు లీ భవ్య హైం 

దవ భూ జంగమ పుణ్యదేవతలు ; మాతా! తప్పు సెరింపుమీ | 

సీ హరిహర (బహ్మల. బురుటిబిడ్డ ల( వేసి 

జోల(బాడిన పురం[ధీలలామ 

యమధర్మరాజు పొాశము( [(దుంచి యదలించి 

పతిభిక్ష గొన్న పావనచరిత 
ధగధగద్దహనమధ్యము పూలదాసిగా 

విహరించియున్న సాధ్వీమళల్రి 
పతినిమి త్రము సూర్యభగవాను నుదయంబు 

నరిక ట్టి నిలుపు పుణ్యముల పంట 

అబ్బి యెందతో భరతాంబ యాడుబిడ్డ 

లమలపతిదేవతాత్వ ఖాగ్యములు వోసి 

పుట్టి నిలు మెట్టి నిలుశ బెంచు పుణ్యసతులు 

గలరు, థారతావని భాగ్య కల్పలతలు | 

మ, అనల జ్యోతుల ని పతి|వతల( వాపాచారులె. డాయు భూ 

జనులెల్టన్ నిజసంపదల్ దొజ(గి య స్తభ్యస్తులై పోరె ; వి 

తనమే నల్చునె ? మున్నెటుంగమె పులన్త్యబహ్మ సంతాన, మో 

జననీ ! హైందవభూమి నీ పగిది దుళ్చారి[తి ముల్ సాగునే ? 

తే. యవన పుణ్యాంగనామణి వగుదు గాక 

హైందవుల పూజ తల్రియట్టందరాదె? 

నీదు రూపము నాయందు లేదయెన. 

గనని తల్లివిగా నిన్ను గారవింతు* 

శాం మా సర్దారు(డు తొందరన్ బడి యసన్మార్గంబునన్ బోయి; నీ 

దోసంబును గ నొచ్చుకోకు, నినుశేరన్ నీగ్భహంబిప్పుడే 

నా సైన్యంబును దోడుగా( బనిచెదన్ , నాత ల్రిగా( దోడుగా 

దోసిళ్లన్ నడిపింతు; నీ కనుల యందున్ దాల్మి సారింపుమీ! 

త 
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మః అని కొండాడి, పతివతాహిత సపర్యాధుర్యుండాతండు యా 

వన కాంతామణి కర్శసత్క్బృతు లొనర్పన్జేసి, చేసేతం జి 
బా 

కిన సర్దారుని గారివించి హితసూకిన్ బలి, వీజాపురం 

బునకున్ బోవిడె- వారితోం దన బలంబుజ్ గొన్ని తోడంపుచున్ 

మం శివరాజంతట సోనదేవు మొగ మై స్రీలెంతయున్ బూజ్య, లే 

యవమానంబు ఘటింపరా, దిడి మదీయాభీష్ష; మస్మచ్చమూ 

ధవులీ యాజ్ఞ నవళ్య మోమవలె; నీ తాత్పర్యమున్ జూచి, లోం 

కువ చేకూరమి నెంచి, నీయెడ దొసంగు ల్లేమి భావించితిన్ 

తే. మోగలుల దండురాయిడి ముడుంగంజే య 

నుత్తరమున “గళ్వాణ్' “మాహుళి"యుంజే3 

(పజల సౌఖ్యము మా [పభుత్యమును బెనుప 

నట సుబేదారుండవుగ. గార్యమ్ము గొమ్ము” 

దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాన్ని) - (1897 జననము) 

ఆ శ 

(కృ) ష్షవక్షము_లొలీ) 

కన్నీటి కెరటాల వెన్నెలేలా? 

నిట్టూర్పు గాడ్పులో నెత్తావి యేలా! 

[ప్రళయకాల మహో[గ భయద జీమూతోరు 

గళ మోర గంభీర ఫెళ ఫెళార్భటులలో 

మెఅపేలా? 

ఆశని పాతమ్ములో నంబువేలా? 

హాలాహలమ్ములో నమృతమేలా? 

[ప్రబల నీరం[ధ్యాభ జనిత గాఢధ్వాంత 

నివిడ హేమంత రాతి కుంతలములలో 

చుక్కేలా? 

శిథిల శిశిరమ్ములో( జివురేలా? 

పొషాణ సాళిపె( [బసవమేలా; 

వికృత కూరక్షుధా క్షుభిత మృత్యు కఠోర 

వికట పాండుర శుష్క వదన దంష్టా9ిగ్నిలో 

న గ 
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ఓయి నటరాజ 

(ఊర్ల లొ) 

ఆవధరింతువు (పతి దివసాంతమందు 

నిత్యనూతన తాండవ నృత్యకేళి 

ఓయి నటరాజ! తలలైన నూపలేక 

భువనములు దుర్భరానందమున నడంగ 

అప్పుడూహాంచలమ్ముల నతిశయించి 

పొరలు నమృతర సంపు మాధురులలోన( 

గొట్టుకొనిపోవు స్వామి! నా క్షు దజీవి 

తమ్ము గూడ దారియెలేక తనివివోక 

ఆంత నే వెబ్లీనై పోమనయ్య!: నిన్ను. 

బోలి పాడంబోవుదు; నిన్ను 6 బోలి నాట్య 

మాడం బోవుదు, లజ్జంబో నాడి, కాక 

యింత దాహమ్ము దహియింప నెటులు మనుదు? 

ఏవిధాన సౌందర్య ర సెక టీవి 

నిలువ నేరుతు నిట నొక్క నిముసమెని 

మానుకీన జీవిత వష్క_ మార్గముల త్వ 

దీయ పాదమంజీరముల్ (మోయకున్న 

ఆటతోం బాటతో నేర్చినట్టు దేవ! 

ఏనుగూడ నీవలె నటియింప నిమ్ము! 

ఎడతెగని యాత నెల్ల సాగించు వజఅకు! 

ఎట్లా సీ దర్శనమ్ము సాధించు వజకు! 

88) - (1910 జననము) 

భితువ రీ య సి 

(మహో స్థాంనం- జ) 
థి 

దారిపక్క చెట్టు [కింద 

అరిన కుంపటి విధాన 

కూర్చున్న ది ముసిల్టొక తె 

మూలుగుతూ ముసురుతున్న 

ఈగలతో వేగలేక: 

ముగు బుటవంటి తలా 
౧ ణి 

తెలుగు 
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ముడుతలు తేరిన దేహం 

కాంతిలేని గాజుక ళ్ళు 

తనకన్నా శవంనయం, 

పడిపోయిను జబ్బుచేసి 

అడుక్కునే శకి లేదు 

రానున్నది చలికాలం 

దిక్కులేని దీనురాలు 

ఏళ్ళు ముదిరి కీళ్ణ కదిలి 

బతుకంటే కోర్కె. సడలి- 

పక్కనున్న బండరాతి 

పగిదిగనే పడిఉన్న ది* 

“ఆ అవే మరణిస్తే 

ఆ పాపం ఎప్వరొదని 

వె(రిగాలి (పశ్నిస్తూ 

వెళి పోయింది! 

ఎముక ముక్క_ కొరుక్కుంటు 

ఏమీ అనలేదు కుక్కు 

ఒక ఈగను పడవేసుకు 

తొందరగా తొలగ తొండ |! 

క్రమ్మె చిమ్మ చీకట్లో 

దుమ్ము రేగ నంతలోన 

“ఇది నా పాపం కొోదనేె 

ఎగిరివచ్చి ఎంగిలాకు 

గద్యవి భాగము 

కళువె'వీరరాజు (17వ శతాబ్ది) 

ఇంద పన్థమును వీడి (శ్రీకృష్ణుడు వెడలుట 
(ఆంధ్ వోబోనో భారతము _ ద్ద్యాతీయాధ్యాయము - అ. 4 ) 

అంతట వెళంపాయనుండు జనమేజయునిం జూచి “కరువంశోత్తమా ! జనార్థ 
నుండిం దపస్థపురంబున సంతుష్టాంతరం గుల గుచు! బాండునందనులు బహుమాన పురస్స 

రంబుగ నొనర్చు పూజలం గై కొనుచు గొన్ని దినంబులు సుఖంబు" వసియించి వసుదేవునిం 

గనుంగొను వేడుక ద్వారకానగర ౦బునకు నరుగం దలంచి యుధిన్టిరార్డునుల చేత వీడ్కోలు 
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వడసి యనంతరంబ సర్వలోకవందిత దివ్యశ్రీ చరణారవిందుండగు గోవిందుండు తన మేన 

యతయగు కుంతీదేవి పాదంబులకుం [బణామం బాచరింప నద్దేవి యతనిం గౌగిలించి శిరంబు 

మూరొ)ని యని పె. 

ఆంత మాధవుండు తన చెలియలైన సుభద సమీపంబునకుం జని (పేమాతిళ 
యంబు వలన నానందాశువులు [గమ్ముకొనం [దియంబులగు కొన్ని హితవచనంబులు నెయ్యం 

బునం బలకరించిన సుభద్ర యన్నియును విని, తలివం డులగు దేవకీ వసుదేవులకును మణి 
యునుం గలుగు బంధుజనంబులకుం దెలుపందగిన వచనంబులు మృదుభాషణంబుల నన్నతో 
విన్నవించి పాదపద్మములకుం (బణమిల్రిన నతండెంతయు సంతసంబు నందుచు వెడలి పాం 

డవ పురోపాతుండగు ధెమ్ముం గనుంగొని యభివాదనంబొనరించి యతని వలన నాశీర్వు చ 

నంబులు గైకొని [దుపదరాజపు తిం జేరంజఏ, యాదరించి సుభ దం జెప్పి యప్పగిం చి 

యర్జునుండు నుందానును ననుజ సహితుండగు ధక్మనందను పాలికింజని వారలేవురుం బరివే 
ష్షంప నప్పరమపురుషుం3డు బృందారక బృంద పరివేష్షితుండగు పురందరు చందంబున విల 

సిక్స్ యాతాకాలయోగ్యంబులగు కృత్యం బులు సేయందలంచి దివ్యంబులగు గంధమాల్యది 

బుల దేవతలను భూదేవతలను బూజలు గావించి నమస్కరించి యాశీర్వాదంబు సేయ వి|పో 

తముల వలశం గుషుమాక్షతంబులు గెకొఎ శిరంబున ధరియించి యమ్మ హీసురులకు మంచి 

కన కాంబరంబు లొసంగి (పదక్షిణంబు గాం యకుకుతివకసి సకల గుణా న్యెతంబగు శుభ 

ముహూర్తంబున శంఖచ|కగదాయుధపరివృశంబును సెన్య సుగ్రీవ మేఘపుష్ప వలాహక 

సమేతంబును, గరుడధ్యజాభిరా ముంబుకు,రత్న కాంచన శోభితంబును నగు దివ్యస్యంద నంబెక్కి- 

వెడలు సమయంబున ధర్మనందనుం డారథంబు నధిరోహిఎచి యరదంబు నడుపుదారుకు 

నివారించి _పేమాతిశయంబు నం దానే సారథ్యంబు సేయుచు, భీముండతి విశాలంబును, దివ్య 

మాల్య విరాజి కంబును, సువకమయ కాండంబును నగు పాంకు చృతంబువట్టుచు నడ్డునుండు 

సాత్యిదచం[దాతపంబు నుల్చసంబులా ఏ వాలవ్యజనంబు విసరుచు, నకుల నహదేవుల ధవ 

శంబులగు నుభయచామరంబులు వీచుచు బుత్మిక్సురో పిత సమేతులై వెంబడిం జనుదెంచు 

ల్ల ప్పుడు శిష్య పరివేష్టితుండై న గురువు చంవంబున నందంబు నొందె; ధౌమ్యుండు వృద్దజన 

పరివృతుండగుచు నభిమన్యుని రథంబున నిడికొని యనునరించె, తదనంతరంబ [కోశమాతం 
బరిగి ధర్మజు నతని తమ్ములనుం గౌగిలించుకొని వారి వారిని దగు తెజింగుల నుపచరించి 

తనకు [మొక్కిన నకుల సహదేవులను గారవించి వారల నందజ నింద్రప్రస్స పురంబునకు 
ననివి, రెండవ యాఖండలుని చందంబున గోవిందుండు ద్వారకా నగరంబునకుం జనియె. 

అయ్యెడం గౌంతేయులు జనార్దను రథంబు దృష్షిగోచరం బై యున్నంత తడవును 

గనుంగొనుచును, లోచనంబుల కగోచరంబైన తతి రాజీవాముని హృదయ కమలంబున నున 
వికొని తనవిచకక యకనిం గొనియాడుచు నగరంబుం జేరిరిం 

పరవస్తు చిన్నయనూరి (1806. 62) 

సేఠాన 
( శీతిచం దక _ మి[తొలాఖయు) 

ఒక ముసలి పులి స్నానముచేసి దర్భలు చేత (బట్టుకొని కొలని గట్టున నుండి 
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“మోయి తెరువరి! యూ పయి(డి కంకణము వచ్చి పుచ్చుకొ”మ్మని పిలిచి చెప్పెను. ఓక 

పాంధు*డా మాటవిని “యిది నా భాగ్యము చేతనే వచ్చుచున్నది. ఏల సందేహ పడవటె?” 

నని చిలతించి “యేదీ కంకణము చూపుమని యడిగెను. పులి చేయి బాచి “యిదిగో | 

హేమకంకణము చూడు”మని చూపెను, “నీవు [కూర జంతువవు కాబట్టి యేళాగున నిన్ను 

నమ్మవచ్చు "నని పాంథు.డు పలికెను, ఆ మాట విని పులి యిట్టనియె * “ఓరి పాంధ ! విను. 

మునుపు యౌవనమందు మిక్కిలి దుష్టండనయి యుంటిని. అనేకములగు గోవులను, 
మనుమ్యలను వధించి, మితిలేని పావము సంపాదించి భార్యాపు[తులను బో(గొట్టు 
కొని యేకాకినయి నిలిచితిని, అనంతర మొక పుణ్యాత్ముడు నాయందు దయచేసి *యిం/క 

మీందట గోవులను, మనుష్యులను వధింపకు. సత్కార్యములు చేయు, మని చెప్పెను. ఆది 

మొదలుకొని పాపకృత్యములు విడిచి మంచికార్యములు చేయుచున్న వాండను. వృద్ధుండను. 

బోసినోరివాండను. గోళ్ళు పోయినవి* లేవసత్తువ లేదు. నన్ను నీవేల నమ్మవు? నీవు దరి 
[దుండవు కాంబట్టి యిది నీకు దానము చేయవలె” నని కోరితిని, సంశయ పడక యీ కొలనిలో 

స్నానముచేసి వచ్చి పసిండి కంకణము పుచ్చుకొమ్ము.” ఆన(గానే వాండు పేరాశచేత దాని 

మాటలకు లోంబడి కొలనిలో స్నానము చేయంటోయి మొలబంటి బురదలో దిగంబడెను. 

అప్పుడు పులిచూచి “యయ్యయ్యో! పెను రొంపిలో దిగంబడితివి గదా! నేను వచ్చి నిన్ను 

లేవ నెతెదను, భయపడకు" మని తిన్నతిన్నగా సమీపించి వానిని బట్టుకొనెను. ఈ లాగున 
వా(డు తగులుకొని “ కూరజంతువును నమ్మరాదు. నమ్మి యీగతి తెచ్చు కొంటిని, మించిన 

దానికి వగచి యేమి పయోజనము? ఎవ్వరి కైన విధి తప్పించుకో వళముగాదు. ఆని చింతం 
చుచు దానిచేత భక్షింపంబడియె. 

ఆతిసంచయేచ్చ తగదు 

(నీతి బభం(దిత-మ్యిళలాబోము) 

అర్ధములు నిత్యములు గావు. యౌవనము యురీ వేగతుల్యము. జీవనము 

బుద్భుద ప్రాయము. కా(బట్టి బుద్ధిమంతుండు సత్యరముగా ధర్మము సమాచరింపవలెను* 

సమాచరింపని వాడు పళ్చాత్తాపముం బొంది శోకాన్ని సంతప్తుండగును* నీవతి సంచ 

యము చేసితివి, దాని దోషమిది* తటాకోదర జలములకు(బరీవాహమువలె సమార్హిత 

వి తములకుం ద్యాగమే రక్షణము, ధనము పొతజలో దాంపతీకము చేయుట దాని వినాశ 

మునకు దారి చేయుటగాని వేటుగాదు.* వాయికట్టి కడుపుకట్టి ధనము గడించుతాండు 

పరులకయి మోపు మోయువాని యట్లు క్రేశమునకు మాత్రము పా|తము* భోగత్యాగము 

అకు వినియోగింపని ధనముంట వలన ఫలమేమి ? పోకడవలన హానియేమి ? లోభి ధనికుం 

డయ్యు భోగవిరహముచే దరిదునితో సమానుండే. అయినను లోలికి ధనార్జన రక్షణ 

హానులయందు దుఃఖమొకటి విశేషము, లోభి తన ధనము పేదలకు బెట్ట(డు, చుట్టములకు 

వినియోగింప(డు*  తానుంగుడువండు. కడపట నేలపాలో దొంగల పాలో చేయు 

చున్నాండు. [(వియవచనముల తోడి దానము, గర్వసహితము గాని జ్ఞానము, క్షనమూసహిత మైన 
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శౌర్యము, త్యాగయుక్త మైన వి త్రమనియె-స నాలుగు లోకమందు దుర్గభములు. బుద్ధిమి 
తునకు సర్వదా ధనార్జన మావళ్యక కార్యమే కాని యతి సంచయేచ్చ తగదు. 

కందుకూరి ఏరేశలింగం (19వ శతాబ్ది) 

_వార్ధన 

బీరోకొలింగొం (౮ ౦థావ£- భడవనంభ్రతిము (వచురణము 1951) 141_142 yఠలు 

మనుమ్యండు తన సుఖమునకుంగా వలసిన పదార్థముల నిమిత్తమయి పరాత్ప 

రుని సాహాయ్య మపేక్షించువాండు గనుక | పార్థన యావళ్యకమమునది. కా(బట్టి |పార్థన 

చేయట మశుష్యకోటికి సహజగుణము.* ఆకలి వేసినప్పుడు బిడ్డ పాలనిమి తమయి 

తల్లిని వేండకొనును; అన్నాతురుడైన దర్శ్మిదుండు తన కన్నము పెట్టంగఅ ధనికుని 

గృహమునకుంబోయి వేండుకౌనును: రోగారుండు వ్యాధి బాధ తొలంగింపసంగల వైద్యుని 

యొద్దకుంబోయి వేండుకొనును, ఈ |పకారముగా బాలురు మొదలుకొని వృద్ధుల వజకును 
తమపోషణము నిమిత్తమును సంరక్ష్యము నిమిత్తమును విపన్నివారణము నిమి త్తమును 

త త్తత్కార్యములను చేయంగలవారిని చేరి పార్థింతురు, పోషణ రక్షణాదులు లేక శరీర 

మెట్టు సుఖస్థితి యందుండ నేరదో యర్టే యాత్మయు పోషణరక్షణాదులు లేక సుఖస్థితి 
యందుండంజాలదు. దేహసంబంధములయిన లోపములు తటస్థించిన ప్పుడు తల్లోపములను 

వారింపంగలవారిని వెదకుచుంటోయి (_పార్థించులాగుననే మమష్యుండాత్మ సంబ9ధములయిన 

లోపములు సంభ వించినప్పుడాలోపములను దీర్చి సుఖము [పసాదింపంగలిగిన యీశ్వ 

రుని నిజస్వభావము చేతనే పార్థించును. జ్ఞాన శరీర పోషణమునకావళ్యకము లయిన 
సత్యశాంత్యాదులకు లోపము తటస్థించి నప్పుడు తతృంపాదనమున కయి గుణసంపత్ప 

దాతయిన యీళ్వరుతానే వేండుకోవలెనుు పావ రోగముల బాధచేత నాత్మరక్షణము కావలసి 

వచ్చినప్పుడు భవరోగ_వెద్యుండయిన యీశ్యరునే వేండుకోవలెను; అనివార్యములయిన 
యిం[దియములు యు[దేకము చేత చి తదౌర్భల్యము కలిగి సుభాభావము సంపా పము 

కాంబోవునప్పుడు సుఖసంధాయకుండై న యీళ్యరునే వేండుకొనవలెను. ఈ చెప్పిన 
దృష్టాంతముల వలన భగవత్పార్థన యావశ్యక మనియు స్వాభావిక మనియు నేర్పడు చున్నది, 

సమ_సమునకును మనకెవ్వండా ధార భూతుండుగ నున్నాండో, ఎవ్వని యనుగహము లేక 

మన మొక్క_ నిమిషమైన నుఖపడుటకు శతులము కామో, ఎవ్వండు (పతిదినమును మన 

మనుభ వించునట్టియు మనకు (పీయమయినట్టి యు మన మనుగడను సుఖవంతముగాంజేయు 

నట్టయు సమస్త పదార్థములను, సాధనములను దయచేసెనో, అట్టి పరమ దయాణండును 
పరిజద్ధుండును | పేమెక నిధియునై న యా యీశ్వరుని సంపూర్ణభ క్రితోను కృతజ్ఞతతోను 

దినమున కొకసారి రెండు నిమిషముల్దై నను న్మరింపక, |ప్రార్థింపక, తెలిసిన వాండెవ్వం 
డూర కుండంగ అగును? 



న్యభాష 
495 

పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు (1865-1940) 

(సాక్షీ యూజవనంవ్రలీముంలో నృఖావు) 

మీ స్వథాష మీకు రాదేమి? ఆబ్బా! మీరే (ప్రయత్నము చేసినారని రాదను 

చున్నారు? భాష తనంత తాను మీకు వచ్చుననియే యనుకొనుదున్నారా? మహమ్మదుగారి 

యొద్దకు(గొండ రాక పోయినప్పుడు మహమ్మదుగారు కొండయొద్దకు వెశ్లిరారాలేదా!? మీకు 

బాష రాకపోవుట బాషలోపమా? మీలోపమా? భాషను గొంచెము దీక్షతోంబరించినయెడల 

నది రానివాడుండునా? పఠీంపకుండ భాష రావలయునన్ననది యింత వైపెన _నున్నదా? 

భాషయందు మీకు నిర్హక్ష్యత యైనప్పుడు భాషకు మీ యందభిమాన ముండు నాఃభాషా[గ్రంథ ము 

మీకుం దఠ్మకింద నెత్తునకైనం బనికి రానప్పుడు భాషాజ్ఞానము మీతలలో నెట్టుదూరున.? చది 

వినను ఖాషరానివాడెవ్వడు? ఎవ్వడో, [ వేలుమడంచి యొక్క-ని పెరెత్తి చెప్పుండు. భాషలో 

బుట్టి భాషనేర్చుకొని భాషరాక (భష్టుండై న పపంచాతీత పురుషం డెవ్వండో చూతము, 
చూచి యథార్థముగ స్వభాషాజ్ఞానమున కర్తుండు కొని యమృతాజ్ఞాన శత్త్యమే యగు నెడ_ 

నన్నయభట్టు కాలము నుండి యిప్పటి నజకున్న భాషా [గంథమః లన్నియు: గట్టక ట్టి 

బంగాళావాతములోం బాజ వేయుదము, మనకు రానిభాషతో మనకేమిపని? అయ్యయ్యో! 

రవంత కష్టమైనం బడ నక్క అలేదా ర్ం, _టాన్స్ఫర్ ఆఫ్ (పాపర్ట్ ఆక్టు తలంగొట్టుకొని 

వల్లెవెసినవారే-. తారా శశాంక విజయము రవంత చదువలేరా ? సరదా తీరును శబ్ద 

జ్ఞానము వచ్చునే _ ఊరకే రమ్మన్న నేదైన వచ్చునా? అబ్రెవ్వనికై నవచ్చినదా ? కడుపు 

నిండుటకు నోటిలోం బడినదానిని మింగనై న వలదా? ఆ మాత్రపు [శమమైనం బడనక్క అ 

లేదా ?... మను చర్మితమున నొక్క యాళ్వాసమును విలాసము కొజక్రైనను జదువుటకు 

సీ కోపిక లేకపోయెనా? “సిండరిల్లా" నామూలాగ ముగ నెఖుంగుదువు కాని చం[|దమతి 

పేరైన నెజుంగవే!,.. భారత భాగవతములను బఠింపని నీవు బారిస్టరువై న నేమి 

[పభూ త్రముండవై న నేమి ? ఆంధుండవై యేల పుట్టితివోయి నాయనా! నీ వాంధ్రదేశ మున 

కెందులకోయి నాయనా! నాకు బోధపడక యడుగుచున్నాను. క్షమింపుము, సీతే పుస్తకము 

లను జదువనక్క_అలేదు, దినమన కొక్క-సారి పావుగంట తెజపి చేసుకొని ర్యాతి భోజన 

మైన తరువాత నిల్లాలిని బిల్లలను సీ చుట్టు కూరుచుండ( బెట్టుకొని తాంబూలచర్వణ మాచ 

రించుచు నడుమ నడుము నాన్కోపరేషను ముచ్చటలం జెప్పుకొనుచు నాం[ధ పతికను 

జదువరాదా ? నాలుగు మాసములట్టు చదువుము, సీ కాంధ భాషాజ్ఞాన మెంత వృద్ధియగునో 

తెలుగుబాసలో నేదైన పసయున్నదని నీ కప్పటికిం దెలిసిన యెడల భాషా గంథములను 

జడువవచ్చును* ఆందజు తెలుంగు మాటలాడవలసిన యిందజలో నీ వొక్కడవింగ్లీషులో 

మాటలాడితివి! కావు కావుమ9 యనవలసిన కాకులన్నిటిలో నొక్క కొకీ “కాక్కారొకో” 

యని యజచిన యెడల మిగిలిన కోకులు దానిని ముక్కు తోం బొడిచివేయక మానుశా ? 

మేము నీవంటి యనేక (పకృతుల కలవాటు పడినవారము కావున సరిపోయినది* కాని 

లేకున్న నేమి కొందగినది ? ఆంగ్రాయభాష యేల చదువుకొంటివని నేనధిశేపింపను, ఇంత 



కన్న నధికజ్షానమును గూడ నీవా భాషలో సంపాదింపుము, నాకు మటింత యిష్టము కాని 

సీ యాంగ్లేయ భాషాజ్ఞాన మెందులకో నీ వెణుగుదువా? ఆంగ్లేయ భాషయే కాదు, ఇంక 

ననేక భాషలు కూడ 'నేర్చుకొనుము- సీవు సంపాదించిన పరభాషాజ్ఞాన మంతయు నీ భావ 
నభివృద్ధి పజచుటకే. నీ భాషను ఖాగ్యవ తరమును జేయట కేసీ భాషను బరభాషా [గ్రంథ 

[పశసాఖీ పాయములతో వన్నె పెట్టుట కే అంతకంటె వేజుకాదే, ఆం[ధభాషలో అఆ ల 

కంటె నవతలి యక్క అము లెబుంగనివా౦డవు కదా! ఆంధు(డవె యుండియు నాంధ 

భాషలో “ఆయని నోరు మెదలుపలేనివాండవు కదా! నీ యాంగ్లెయ భాషాజ్ఞానమును 

దేశమున కెట్లు పచరింప(దలంచితివో చెప్పుము, 
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చారి తక సమీక్ష 

ఒకస్థాయి సౌకుమార్యాన్ని నాజూకుతనాన్ని సంతరించుకొన్నదాకా ఏదైనా ఒక 

భావ జవసత్వాలు సిద్ధింప చేసుకోలేదు. ఈ విధంగా జరగటానికి అనివార్యంగా కొంతకాలం 

పట్టవచ్చు. ఇది జన వాహుళ్య చైతన్య స్థాయిపైన విద్యాధికుల వివేచనా శీలత పైన ఆధార 

పడి ఉంటుంది. ఇట్లా అన్నంత మాత్రాన సాహిత్యభాష అనేది జానపద నుడికారానికి భిన్నం 
గాను, ఆతీతంగానూ తప్పనిసరిగా ఉండాలని చెప్పటంకాదు. ఇంకా ఇందుకు వ్యతిరేకంగా 
అది వ్యావహారికానికి అతిచేరువగా కూడా ఉండాలి అని చెప్పవలసి ఉంటుంది. అప్పుడు 

కాని ఆది తన సత్తువను, ఒడుపును నిలుపుకోలేదు. 

భాష అనేది కేవల వ్యవహారోపయోగితను దాటి సౌందర్య భావనాభథి వ్యకి సాధ 

నమెనప్పుడు ఆ స్థితి ఒక కొలికికి చేరిన స్థితి అని చెప్పవచ్చు. ఆ విధంగా చేరడంలో 
విస్తృత సంక్షి ష్ష భావోద్విగ్న తలను, నంవేదనలను ఆది స్పష్టంగా వ్యక్త పరచగలదు. 

జీవ చైతన్య సంగీత సమ్మేళనం చేయగలదు. జానపద నుడికారం కూడా [ప్రముఖమైన 
స్థితిని చేరి పరిణామ దశను చేరుకొనే లోపున కనిపించని ఎన్నో మార్పులకు లోనవుతుంది. 

కాబట్టి భాషఅనేది ఒక సువ్య క్త స్థాయిని చేరుకొనేదాకా సాపాత్యపరిణామశీలాన్ని అది 
సిద్ధింపచేసుకోలేదు, 

అది ఎప్పుడైనా (పజల, (పతిభకువాగూపక సంవాదము మామే నన్నమాట, 

విట్ గెన్ స్టెయిన్ చెప్పినట్టు అది ఒక జీవన విధానానికి సూచకంగా పనిచేస్తుంది. 

వైదిక పాకృతంలోను, అప భంశంలోనూ లోతుగా కాలూనిఉన్న పంజాబీ భాష 
ఎప్పుడు సారస్యతపు రెక్కలు విప్పుకొన్నది ? ఎప్పుడది గేయంగాను, గాథగాను జాలు 
వారింది? మాండలిక స్థాయినుండి సాహిత్య భాషస్థాయికది చేరుకోవడంలో ఏ [పతి బంధకాల 

నడి ఎదుర్కొన్నది? ఈ (పళ్నలకు ఇదమిద్ధంగా, సూటిగా సమాధానాలు చెప్పడం సాధ్యం 

కొదు. సాధారణంగా భాష అనే రాసాయనిక పదార్థము అటువలిటి విశ్లేషణలకు లోగదు. 

అయితే అదృష్టవశాత్తు పంజాబీ భాషకు సంబంధించి రివ శతాబ్టికాలానికే సాహిత్య భావనల 

తొలి కదలికలు చూడవచ్చు. ఇందుకు సాజ్యాధారాలున్నవి. ఆయితే పంజాబీ సాహిత్యం 

యొక్క. విలక్షణత అది ఆధ్యాత్మిక మనలేక పోయినా (పబోధాత్మకంగా మాతం అది పుట్ట 

(32) 
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టం వాస్తవము. మత (పమేయంలేని లౌకిక పథాలకు మళ్ళటం ఆటు తరవాత కాలంలోనే 

జరిగింది. ఉత్తర భారత నవీన భాషలనేకం వలెనే పంజాబీ కూడా హఠయోగ సాథకులు 
పూనుకొని కృషి చేసినందువల్లనే సాహిత్య వాహకం కాగలిగింది. గోరఖ్ నాథ్ (940-1081) 

కాలంలో ఈ హఠయోగులు మరింత పూనికతో పనిచేశారు. ఈ రచనలంటూ మనకు వాటి 

పాథమ్య రూపాలతో లభ్యంకాలేదు. అవి సాగించిన యాలో (ప్రక్షిపాలు, కూర్చులు, 

శై ధిల్యాలు విధిగా చోటు చేసుకొని ఉండవచ్చు. వీటిలోని భాష కలగా పులగపు జానపద 

నుడికారంతో కనపడుతుంది. వేదాంతము, హఠయోగము |పజా సామాన్యంలో కూడా 

[ప్రచారం చేయడాని కేఇటువంటి సాహిత్య సృష్టి జరిగిందనడం స్పష్టమే. ఆంది ఈ శైలి 

ఓక (పత్యేక లక్ష్యసాధనకు సంబంధించి బయలుదేరిందన్న మాట. 

ఏమైనప్పటికీ ఆధికారిక మైన అచ్చపు పంజాబీ సాహిత్యపు మచ్చురచనలు భారత 
దేశంలో ఇస్తాం ఆగమనం తర్వాత మాతమే చూడవచ్చు. బలమైన సమతావాదధోరణి 

పిడివాదము, తీవమతాభిసివేళముకల ఈ కొ త్తమతము-|పశాంతమై, అంతర్ముఖనమైన 

హిందూమతంతో ముఖాముభఖీగా సంఘగ్షించటం జరిగింది. ఈ రెంటి సమన్వయ సాధనలో 

సుపసిద్ధమైన సూఫీ ఉద్యమం ఆవిర్భవించింది. ఈ యుగంలో ఊఉ _కేజితులై న మహనీ 
యులలో కొందరు ఇందువల్ల సూఫీదర్భనోద్భూతమై గూఢము, అవ్య క్తమైన మూసలలో 
తమ దివ్యదర్శనాలను రూపించవలసివచ్చింది. ఈ విధంగా చేసిన మొట్టమొదటి సూఫీకవి 
ఫరీద్ (1178-1225), ఈయన ఒక కొత్త శైలిని రూపొందించాడు. ఇందులో వర్తి 

యన్ పదజాలాన్ని సంలీనం చేసుకొంటూ పంజాబీ నుడికారం నిలుపుకోవడం ఆయన 

సాధించాడు. వాస్తవానికి దీనిని రెంతు విభిన్న సంస్కృతుల, ఆలోచనాధారల “మార్మిక 

పరిణయం” అని చెప్పవలసి ఉంటుంది, ఫరీద్ ఈ విధంగా సంగదూర మెన ముస్తిం తప 

స్వితను (ప్రాంతీయ మైన వ్యావహారిక నుడికారంలో (పతిపాదించాడు. ఆయన మార్మిక 

గీతాలలో కూడా, అయన కవితా భావుకత పై పంజాబుదేళ [పకృతి సౌందర్యం బరపిన 

(పభావాన్ని దర్శించవచ్చు. ఆయన (పకృతిచితాలూ, పదగుంభనలు నిశితమె, విశదమై, 

సుసంపన్నమై, ఇందియ[గాహ్యా మైన బాహ్య(పకృతిని ఆకళింపు చేసుకోవడంలో ఆయనకు 

గల ప్రతిభ నిరూపిసాయి, 

ఆ తరవాత రెండువందల సంవత్సరాలు, పరిస్థితి చాలా ఆసంతృవ్రికరంగానూ 

నిరాశాపూరితంగానూ కనివిసుంది, ఈకాలం వినాశకర సంఘటనల కాలవాలమైనది మా[తమే 

కాకుండా, (పతిభావంతుడై న | కవిగాని రచయితగాని ఈ కాలంలో రంగంమీద కనిపించడు. 
ఈ విధంగా సాహిత్యం కొనఊవిరి దళలో కొట్టుకోవడమనే దళను ఛాసర్ తరువాత 
ఇంగ్లీషు కవిత్వానికి సంపా ప్రించిన ఇదే విధమైన 'దళతో కొంతవరకు పోల్చవచ్చు. ఈ 
రెండు శతాబ్దాల దిర్హమైన నడిమి కాలంలో సాహిత్యపు మసక వెలుగులు మాతమే [పస 
ఏంచాయి. ఈ కాలంలో సృజనాత్మకళ కి సామర్థ్యాలు, నిదాణము, జడము అయిపోయినవి. 
ఒక మవాతర సంఘటనము, ఒక మహాపురుషుడు ఏకకాలికంగా అవతరించిన ప్పుడు 
మూూతమే ఎప్పుడూ కూడా గొప్ప సాహిత్యం ఆవిర్భవిస్తుంది, 
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సిక్కు పంథా వ్యవస్థాపకుడై న గురునానక్ (1469-1589) సిరుపమాన పౌష్య. 

ల్యంతోను, సిరతిశయ పారవశ్యంతోను కృతులను గీతాలను గానంచేయడమే ఈ నహయోగ 

సిద్ధి, పంజాబీ భాషా చరితలోనే ఇది అపూర్వ అద్భుత విలక్షణ సంఘటనము. అసాధారణ 

పతిభాళాలి ఆయిన మహాపురుషుడు ఆతి సున్నితమైన భావనను, గాఢమైన ఆనుభూతిని 

వ్య క్రీకరణ సమ ర్షంగా భాషను మలచిన గొప్ప సన్ని వేశమిది. 

(పజలు నిత్యం మాట్లాడుకొనే భాష ఓక సౌలభ్యాన్ని, పభుతను స్వాయ త్రం 

చేసుకోవడమనే జాన్నత్యం ఎప్పుడైతే పొందిందో, నిసర్గలలితమైన, గృహోచితమైన [పాం 
తీయ భాష, సం|పదాయబద్ధమూ, పాండి త్రీ _ప్రగల్భమూ అయిన సంస్కృత భాషను తోసి 

రాజని దానిని మించిపోయింది. ఈ విధంగా జీవంతో తొణికీసలాడుతున్న, మాంసలమెన, 

పుష్టికరమైన వాస్తవ హృదయస్పందనకు, నాడికి చేరువై న దేశీయనుడికారం, కవిభావుకతా్వ 

సరాలను పూర్తిగా తీర్చగలిగింది. 

ఇక వెంటనే గురునానక్ కవిత పూర్వ కవితా సంపదాయాన్ని, సమకాలీన 

జానపద ఛందాలను, జానపద గీతపులయలను, జానపద సాహిత్యాన్ని కూడా, ఆకళింపు 

చేసుకొన్నది, పాండిత్య విలసితమైన, సైద్దాంతికమైన విషయాలు, నిత్యజీవిత దృశ్యాతై.న 
ఇంటినుంచి, పొయ్యినించి, అంగడినుంచి, వీధినుంచి (గ్రహించిన ఉపమానాలతో వొదగడం 

జరిగింది. ఆందువ లనే 'రక్కలు తొడుక్కున్న మాటకు అంతటి శ క్రి వచ్చింది. సూటిగా 

హృదయంలో అది నాటుకొని ఉద్దిష పయోజనాన్ని ఆడి సాధించటమూ జరిగింది. ఉజ్జ్వల 

మైన, పరమో తలేజిత స్ఫూ ర్తిమంత మైన ఆయన ,పతిగీతి చరణంలోను విష్టవాత్మక మాన 
వత్యం పొంగులువారింది. అయితే నానక్ పాపంచిక సంతోషాలవట్ట, సుఖజీవనంపట్ర విము 

ఖుడుకాడు, పువ్వులు, ఆకులు, పర్యతాలు, మైదానాలు, పశుపక్ష్యాదులు, జలచరాలు, బుతు 

వులు గాలులు, నదులు, సము దాలు, ఆయన పద చితాలలో వర్ణించడంచూ స్తే నిత్యసత క్ట 

మెన సౌరళ్య మైన జీవీత సత్యాలపట్ట ఆయన ఎంతగా ఆకృష్ణుడో, అనురాగ పూర్ణుడో అర్థ 

మవుతుంది. అన్నిటికన్నా _పథానంగా ఆయన మానవుని అంతరాంతరాలలోని సౌందర్యా 

న్వేషణను గూర్చి ఫలసిద్ధిని గూర్చి గానం చేశాడు. ఆయన గొప్ప రచనలు జపజి, సిద్ధ 

గోళత్, బారమపహి, లను ఆద్మిగంథ్లో చూడవచ్చు. 

ఆయన తరవాత వచ్చినవారంతా సహజంగానే గురునానక్ ఛందాన్నే తమదిగా 

చేసుకొన్నారు. తమ పద్యాలను ఆయన పేరుమీదుగానే కూర్చారు. గురు రామదాన్ అత్యు 

న్నత శేణికి చెందిన సౌందర్య భావుకతను (పదర్శించినవాడు. ఐదో గురువైన అర్జునదేవ్ 

దివ్య కవికి ఉండవలసిన సాధన సంపత్తులన్నీ కలవాడు. ప్రగాఢ వినయము, విశ్వాసము 

అయన కవిత్వఅక్షణాలు. దీనికి పకృష్ణమైన ఉదాహరణగా తనతం|డ్రీ, గురువు అయిన ఆయన 

నుంచి వియోగం కలిగినప్పుడు అర్జునదేవు, లాహోర్ నుంచి |వాసిన పద్యరూప లేఖావళిని 

చూపవచ్చు* ఆయన . భావగీతికలలో కనిపించే గతస్మృతుల అనుభూతి తీవత డగ్యత్తి 

కను కలుగ జేస్తుంచి. ఆయన 'నుఖ్మణి' అనే శాంతి గీతం పపంచంలోనే ఈ రకమైన 

సాహిత్యంలో అగేసర మైన వాటి సరసన నిలుస్తుంది. అది వికల మనసులకు ఉపశమనం 

కలిగించే దివ్యాషధ వీలేపనముగా పనిచేస్తుంది. 
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గురు అర్జునదేవే ఆది [గంథాన్ని సంకలనం చేసిన వాడు. అది మవి గొప్ప 
(ప్రయత్నం. అపురూపమైన విద్వత్తు, శక్తి సామర్ధ్యాలు ఉన్నవారు మాతమే చేయవలసిన 

పని అది. తేజ్ బహదూర్సింగ్ రచనలుకూడా గురుగోవిందసింగ్ తరవాత ఆది గంథంలో 

చేర్చాడు. 

ఈ ఆదిగంథం, భారతదేశపు మధ్యయుగ సాంఘిక, మతపరిస్థితులను 
వర్ణించే ఆధికారికమైన సమమైన సంపుటి అని చెప్పవచ్చు. 

ఆది [గంథం సంకలనం చేయడంలో గురు అర్జునదేవ్కు తోడ్పడిన భాయి గురు 

దాస్ కూడా గొప్పకవి. (గంథ్లో _పతిపాదితమైన సిక్కుమత విశ్వాసాలు, జీవన విధా 

నాలను వ్యాఖథ్యానించినవారిలో , ఆయన తన “వారల డ్యారా ఉత్కృష్టతను [పకాశితం 

చేసుకొన్నాడు. మనస్సుకు వాత్తుకొనే ద్విపదలు, రూపకాలు, పవితకృతులలోని జ్ఞానాన్ని 

నిర్గుషమెన, _ఫౌఢమైన పంజాబీ నుడికారంతో [కోడీకరించి చెపుతున్నాయి. 

ఈ కాలపు వచన సాపాత్యం ఎక్కువగా మహిమాన్వితులై న సాధువుల చరిత 

లను వ ర్థించేటటువంటిది. గురునానక్ బీవితం, యాతా వృత్తాంతాలకు సంబంధిఆచినటు 

వంటిది. ఆయన జీవితంతో ముడిపడి ఉన్న మహిమలు, విభిన్న వర్గాల [పజలతో పండితు 

లతో ఆయన జరిపిన గూఢార్హ సంభాషణలు, భ కీ గ్రద్ధలతో (గంథ (పతిపాదితములై నవి. 

అప్పటికి వచనరచన బాగా వికసించలేదు. క రృృత్వం తెలియని రచనలైన జనమ్నఖి, 

పరచి, బచనలు, అప్పుడప్పుడే సాహిత్య కాఖామాధ్యమాలుగా వికసనోన్ముఖమైనవి, 

[పత్యేకించి సూఫీత త్య దర్శనంలో ఒక పరివ్యాప్త లక్షణం ఉన్నది. ఫరీద్ 

కఠిన నియమాలకు, ఇస్టామ్ టోధించే సర్వసంగపరిత్యాగ సాధనకు బద్ధుడె ఉండగా, షా 

హు సేన్ కొన్ని హిందూ భావనలను, తలంపులను, (గపించటమేకాక వారి పతీకలను, 

కల్చనలను కూడా అనుసరించాడు. తన కాఫిలద్వారా ఆతడు [పసిద్ధ్దుడు. ఈ రచనలు 

భావకవితా దఘ్నతతో, వాస్తవ దర్శనానికి అతీతమైన దర్శనంకోసం ఆత్మ పతీక్షణను 

వ్యక్తం చేస్తాయి. ఈ నుడికారపు సరళిలో రచనలు సాగించిన ఇతరులు సులాన్ బహు, 

షా, ఆలీ హేదర్ మొదలై నవారు. ఈ కవులంతా కూడా దేశభాషలోనే రచనలు చేశారు, 

భావ [పకటన సామర్థ్యంలో దేశభఖాషను, కొత్త ఎత్తులకు తీసుకొనిపోయినారు. 

ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతిక విషయాలనుగూర్చి రచనలు బహుళంగానే వెలువడుతూ 

వచ్చినా, మత (_పమెయంలేని దృష్టి (పవేశించటానికి కూడా చాలా కాలం పట్టలేదు. మతాభీ 
నివేశము, మతపరమైన భావుకతలు వీరగాథా సృష్టికి మూలమైనవి. . శృంగార [ప్రజయ 

గాథలు (ప్రజల ఇందియ సుథఖాసకి నుంచి ఆవిర్భవించినా అందులోకూడా అవి శౌర్య 
సాహసాలను, వీరత్య యోగ్యతలను ఉదా త్తంగా గానం చేయడం జరిగింది. యుద్ధ గీతా 

లలో సు(పసిద్ధమైనది గురు గోవిందసింగ్ విరచిత "చండి దీవార్”. ఇందులో వేగంగా 

పరుగులుతీసే ఛందాలు, వర్ణనానుగుణంగా శబ్దించే సంగీతం, ఇవాల్టికి కూడా విద్యుత్పభా 
కర్షకామిగానే ఉన్నవి. ఆ తరవాత కాలానికి చెందిన నజఐత్ అనే కవి, నాదర్షా దండ 

యాత అని వ్యవహృతమయ్యే మహాప్రళయాన్ని పద్యకావ్యంగా (వాకాడు. కాడిర్ యాత్ 

(పఖ్యాతినొందిన సిక్కు సైన్యాధిపతి హరిసింగ్ నాలవా విజయయా(తలు వ రించాడు. 



బారి తక నమీష 501 

పంజానీల ఇళ్ళలోను, హృదయాలలోను, (ప్రణయ శృంగార గాథలకు ఆదరణ 

ఎక్కువ. ఆవి సూటిగా వాళ్లను ఆకరి స్తవి. విశాలమైన, సుక్నేతాలతో, ఈ పంట 
భూములన్ని టినీ పండించగల నదులతో, స్వర్గతుల్య మైన వాయు (పసారంతో, పంజావీలకు 

లౌకిక జీవన దృష్టే [పబలమైనది, 

వారి మార్మిక గూఢ రచనలలోకూడా విస్పష్టంగా ఇం దియానుభూతి వాసన 

రేఖా మాత ం౦గా దర్శనమిస్తూనే ఉంటుంది, [పణ యగాథలన్నిటా మిక్కిలి [పాచుర్యం 

సంపాదించుకొన్న ది “పాక్ రంజా” అనే గాథాకావ్యం. 

దామోదర్ (17వ శ తాబ్దీ) కాలంనుంచీ కూడా పంజావీ భావుకతను ఆది |పథా 

వితం చేస్తూనే ఉన్నది. 

దిని ఇతివృ త్తంలోనే బలమైన ఆకర్షణ, విలక్షణత ఉన్నది. అందువల్ల ఇది ఒక 

సాహిత్య శాఖకు పథనిర్దేశక లక్ష్య(గంథమెంది. తరతరాలుగా ఎందరో కవులు తమ 

కవితా స్ఫూ రిని దానిపై పరీక్షించుకొన్నారు. తమ (పతిభను చూపటానికి వయక్నించాకు 

కాని వారిన్ షా (1780-1790) ఆగమనంతోకాని దానికొక అమరమైన సౌందర్యం, ఐతి 

హాసిక ఉదా త్తత సిద్ధించలేదు. వీటిని ఆయన తన “హిర్” కావ్యంలో సిదింపజేశాడు. 

పంజాబీ నుడికారపు లోతుపాతులను, సమ్మగమైన శక్తి సామర్థ్యాలను పూర్తిగా వినియో 

గించుకోవటమే కాదు, అన్యదేళ్యాలను సహితం కూర్చి శైలి గొప్ప అందచందాలు పద 

ర్మించేటట్టు. వంజాబీ భాషను సౌందర్య మహితం చేకాడు. ముఖ్యంగా పణయ సన్ని 

వేశాలు మనోజ్జమై న ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే నవ్యతను వెలారుస్తున్నవి. ఆయితే ఆ శాఖకు 

చెందిన కావ్యాలలో వారిన్ “హీర్” కు అత్యుత్కృవ్టత నాపొదించిన లక్షణాలు కవి 

విశాల దృక్పథమూ, ఆయన వెలువరించిన భావాలు. వారిస్ షాకు విభవోపేతము, 

భావనారమ్యమూ ఆయిన ఊహాళ క్తి మాత్రమే కాదు ఉన్నది, విజ్ఞాన సర్వస్వాత్మకమైన 
శక్తి కూడా ఉన్నది. ఈ నాటికి కూడా ఈ ఇతిహాసమె పంశావీ జీవనాన్ని, సంస్క 

తిని ఆధికారిక మైన, సమ్మగ సుందరమైన చిత్రణ చేస్తున్నది. 

ఇతర [పణయగాథా కావ్యాలు, విషాదకావ్యాలు, పీలూవిరచిత “మీర్జాసహిబన్ ' 

హషామ్ విరచించిన సస్సి, పున్ను మొదలైనవి. ఇవి బాగ్యాప్రాచుర్యాన్ని పొండినప్పటికీ 

కూడా వారిన్ కావ్యస్థ్టాయికి మాతంచేరలేదు. 

పద్యసంకలన గంథాలను కూర్చుడం 18వ శతాబ్దంలోనే (పారంభం కావడం ఒక్త 

విశేషం. భాయిమానసింగ్ (1644. 1784) తన జనమ సభిలో వచనాన్ని పండితెక వేద్య 

ములు గూఢములు ఆయిన ఆలోచనలను వ్యక్తంచేసే సాధనంగా వాడుకొన్నాడు. అయితే 

దేశీయమెన నుడికారంలోని ఒడుపును, స్పూర్తిని ఏమ్మాతంజారిపోనీయలేదు. 

19వ శతాబ్ది పూర్వార్థం సిక్కుల వైభవాన్ని, సామాజ్యాధికారాన్ని పంజాబులో 

(పదర్శిచింన కాలం. సర్వతోముఖంగా పంజాబీసాహిత్యం సంపుల్చవిక సనం ఫౌందినకాలం. 

ఆది రంజిత్ సింగ్ ఏలుబడికాలం. అయితే అత్యంతాళ్చర్య కరమైన విషయం. ఆ కాలంలో 

కూడా పంజాబీ అధికారభాషా పరిగణనం పొందలేకపోయింది. స్వల్పకాలిక మైన సిక్కు-పధ్గి 
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పాలన అంతమయ్యేనాటికి వంజాబవీకి నాలుగు శతాబ్దాల పైబడిన సాహత్య సం[పదాయమంటూ 

ఏర్పడిఉన్న దన్నమాట ఈవిధంగా. ఆ తరవాత (బిటిషువారు పంజాబును జయించి తమ 

ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు. ఇటువంటి నిర్బంధపూరితమైన, _ విచ్చిన్నకరమైన పరిస్థితి, 
రాబోయే రచయితలవె సాహిత్య భావనపరంగా విపరీత (పభావాన్ని [పసరిఎవజేసిఉంటుంది. 

ఇంతలో పందొమ్మిదో ళతాట్టి ఉత్తరార్థంలో రచనలు సాం పదాముక రీతుల్లో 

కేవలం అనుకరణ [ప్రాయంగా వెబువడ ఫాగినవి. ఈ రచనలలో స్వచ్చత, జీవళక్రిలోపిం 

చడంకూడా ఆరంభ మెంది. ఆ శృంగార కావ్యపు మూసలే పునరుక్తం కొసాగినవి. శిల్పము, 

భావనాశక్సి ఏమాతమూ వ్యకంకాకుండా. ఈ సంధియుగంలో చెప్పుకోదగిన ఒకే. ఒక 

కవి షామహనుద్ (1782-1869), ఈయన సిక్కు సామాజ్యాస్తమయం గురించి వేదనతో 

(వాశాడు. ఈ సన్ని వేశాన్ని కరుణరస నిర్భకంగా గొప్పభావో.దేకంతో ఆయన సాధిం 

చాడు. 

ఆ తరవాత కొద్దిదశాబ్దాలు పాత విలువలు 3 ధిల్యం పొందుతూ కొతవి కాలూనటం 

జరిగింది. ఈ కొత్తవిలువలు పాళ్ళ్చాత్యవాసనా వాసితములు, ఉదారములు. [పజాస్వామి 

కత, కా న్రీయత, సమత్వ చెతన్యము, [పతిపొదిఎచేవి. ముఖ్యంగా యువతరం వారిపై 

ఇంగ్రిషుభాషాసాహిత్యాలు గాఢమైన పభావం బరపటం | పారంభమైంది. బిటిషరచయితల 
తోను, ఇతర యూరోపుఖండ రచయితలతోను సహపాఠులై నవారు ఆరాధనలను ప్రార్థనలను 
విడిచిపెట్టలేదు. 

అయితే ఆర్యసమాజ్, సింగ్ సభవంటి సనాతన పునరుజ్జీవనోద్యమాలు పాళ్ళాత్య 
సంస్కృతీ చైతన్యాన్ని 20వ శతాబ్దం మొదటి మూడు దశాబ్దాల కాలం వ్యాపించకుండా 

కొంతవరకు నిరోధించకపోలేదు. అయినా ఎప్పుడైతే ,ఫాయిడ్ (పతిపాదిత మనస్తత? 
విజ్ఞానం, మార్కిస్టు తత్స్యచింతన, జరోపీయ రసమీమాంస సిద్ధాంతా:౫, సొాహిత్యశిల్పాలు 

ఆక శింపునకు వచ్చాయో, స్వాయత్త మెనవో, అప్పుడిక గతంతోపూర్తిగా తెగతెంపులు 
చేసుకోవడం సంభవించింది," 

ఈరెండు |పపంచాల మధ్య వారధిగా ఏర్పడిన కవులలో భాయిఏర్ సింగ్ (1872 - 

1957) అ|గగణ్యుడు. ఆయనకంటే కాలిక ధర్మాన్ని బలంగా చితించినకవి ఇంకొకరులేరు* 

ఆయన పాళ్ళాత్యభావాల మెర మెచ్చులను, శిల్పధోరణులను నిరోధించినా, దేశీయమైన 

మార్మిక, ఆధ్యాత్మిక కృతుల జలాశయాలనుంచే అధికాధికంగా తనభావధారను తోడుకొనాఎ. 

గాలివీచేదిశను మాతం ఆయనకూడా గు ర్రించక తవ్పలేదు. పంజాబీ సాహీత్యంలోని నవ్య 

కాఖలన్నిటినీ ఆయనే పారంభీంచినవాడు - నవల, వ్యాసము, సాహిత్యాను నీలనము 

మొదలయినవాతిని. ఏమైనా కవిగా, బహుకా గురుపరంపర తరవాతవచ్చిన కవులలో అగ 

గణ్యుడైన మహాకవిగా _ ఆయనను పంజాబులో స్మరిస్తారు. ఆరాధిసారు. హరీందర్ చటటో 
పాధ్యాయ ఐదునదుల భూమిలో ఆయన ఆరవనది అని ఆయనను గూర్చి వర్ణించడం ఆశ్చ 
రకింకాదు. ఆయన స్పృళింపని సాహిత్య కాఖ అంటూలేదు. ఖండకావ్య రచనలో ఎటువంటి 

సారళ్యం, సౌలభ్యం చూపినారో, ఇతిహాసరచనంలో కూడా అంతటి సౌలభ్యాన్ని, సార 

క్యాన్నే చూపారు. “రానాసూరళత్సింగ్' అనేది ఆయన ముక చృందలలో [వ్రాసిన మహో 
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కావ్యం. నిర్వాణం లేదా విముకిని అన్వేషించే ఆత్మయాతికుడు, సాగించిన సుడీర్హ సాహస 

యాత ఆది. దానిలోని ఆంత రార్ధ్థ (పతిపాదక మైన ఇతివృత్తము, అరోపిత కల్పనాశిల్నము, 

స్పెన్సర్కవి విరచిత “ఫెయిరీక్వీన్ "ను తలపింప చేసాయి. ఆయన వ్రాసిన (పకృతి 
గీతాలు, వర్డ్స్వర్ రచనలతో దీటురావడమేకాదు, ఒక విలక్షణమైన మార్మికభా సమా 

నత కూడా (పదర్శిస్తాయి. అవి మంచులో తడిసిన పువ్వులవలె మస్ఫణంగాను, సువాసి 

తంగాను, ఆప్పుడే విరిసినంత స్వచ్చంగానూ ఉంటవి. చైనాపూల కుండీ అంత నాజూకుగా 

రమణీ మంగా ఉంటవి. భాయిపీర్ సింగ్ను ఆయన సమకాలికులలో మహనీయు డైన డబ్బు 

బి ఏట్సుతో పోల్చడం అంత సముచితంకాక పోవచ్చు. వాళ్ళదర్శనాలలో చెప్పుకోదగిన 
వెవిధ్యల ఉన్నది. వాళ్ళుచేపట్టిన శిల్పంలో కూడా ఎంతో వైవిధ్యం ఉన్నది. అయితే ఒక 
విషయంలో మాతం వాళ్ళిద్దరి మధ్యాసాదృళ్యం ఉన్నది. కవి వయసులో పెద్దవాడవు 
తున్నకొద్దీ కవితాభావన తారుణ్యం పొందుతూవచ్చింది. ఇదే ఇద్దరిపోలిక 

భాయివీర్సింగ్ నుంచి పురాణసింగ్ (1881-1981) వరకు సాగినదశ సహ 

జంగా మృదువుగా ఆచార్యుడు శిష్యుడికి ఆందజేసినట్టుగా సాగిపోయింది. మహాత్ముడు, మహా 

కవి అయిన భఖాయివీర్ సింగ్తో (పత్యక్షపరిచయ 'సేవాభాగ్యం కలిగిన తరవాతనే పురాణ 

సింగ్ సిక్కుమార్మిక సంప్రదాయ దీక్షితుడుకావడం జరిగింది అయితే వారి కవితా ధోర 

ణులు, శైలులు చాలాభిన్న మైనవి. భాయీవీర్సింగ్ తన అతిశయ, అతిలోక కల్పనల 

మధ్య కూడా పూర్వ కవితా గాంభీర్యము,దను నిలుపుకోగా పురాణసింగ్ లో భవ్యకవితా 

వేశంకానవస్తుండి, జపాను పర్యటనానుభవము, తరుణవయసున వాల్డ్ విట్ మన్తో ఆయ 

నకు పరిచయం లభించడం. ఆయన క విత్వానికి స్వేచ్చను, అనుపమ సౌందర్యాన్ని |పసా 

దించినవి. వచన గీతంమా[తమే తన కాంక్షల, స్వప్న లోకాలను ఆవిష్కరింప జేయటానికి 

సమర్థమని బుద్ధిపూర్వకంగానే ఆయన [గహించాడు. 

(పగాఢమైన పంజాబీముదతో ఆయన పల్రెపడతులు మధురమం(ద స్వరంతో 

పాడుకొనే కూనిరాగాలను, నాట్యులను, పశువుల ఆరవాలను, పచ్చిక మేయడాన్ని, రైతులు 

ధాన్యంచ ల్లడాన్ని, పంటకోయడాన్ని గానంచేస్తాడు. వారిస్షా తరవాత పంజాబు ఆత్మ 

ముదను ఇంతవిపులంగా స్వేచ్చగా పద్యరూపంలో అందించిన వారెవరూ లేరనేచెప్పవలసి 

ఉింటుఐది. అయితే ఒకొక సారి అతడు వాల్డ్ విటమన్ ఛాయలతో కూడిన ఉద్వేలత 

కవితా పాతలో ఇమడకుండా సొంగిపొరలిపోతూ ఉండటంకూడా చూడవచ్చు. ఖులే 

మెదాన్, ఖులేచంద్, ఖులేలేష్, ఖులేఅస్థానిరంగ్ మొదలైన ఈ శీర్షికలన్నీ ఆయన 

కవితా భావనయొక్క_ ఆపరిమిత స్వాతం(త్యాన్నే సూ విస్తున్నవి. 

ఈ శతాబ్ది మూడుపదుల నడిమికాలందాకా భాయివీక్సింగ్, పురాణసింగ్లు 

క వితారంగాన్ని తమస్వంతం చేసుకొన్నారు. ధనిరామ్ఛ్యతక్ కవికి వీరివిశాల దర్శనం 

అలవడలేదు. సుకుమారమైన సుందరమైన గీతరచనలో మాతం ఆయన సిద్ధహస్తుడు, 

సమకాలీన పంజావీ కవులలో ఆయన నిర్దుష్ట శాలిని అనుకరించి చూపగల కవులు చాలా 

తక్కు_వ మందిమా[తమే ఉన్నారు. ఆయన భాషను [( పేమించాడు, ధానిసి నేర్పుగా, సాధి 

కారంగా ఉపయోగించు కొన్నాడు. 
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ఇంతటితో ఇక పంజాబీ ఆధునిక కవితా [పాంగణంలో అడుగు పెడుతున్నా ము, 

ఆధునికత అనేది ఒకరు ఏవిధంగా ఒకవిషయాన్ని [గహిస్తారో, ఏదృక్పధాన్ని ఆవలం 

బిస్తారో దానికి సంబంధించినదికాని, సమకాలీనతకు మాతమే సంబంధించినది కాదని 

మనకు తెలును. ఆది వస్తువుకు, శిల్పానికి రెండింటికీ కూడా సంబంధించింది. 

ఈ విధంగాచూసే పంజాబీ కవిత్వానికి పందొమ్మిది వందల ముప్పై, ముప్పై 

రుదు సంవత్సరాలనాటినంచి ఆధునికతను సమకూర్చిన విషయాలు ఏవంటే లైంగిక సణయం, 

రాజకీయాలు, ఆదర్శాలు, వీటికి సంబంధించిన నిబద్ధత, నిమగ్నతలు, ఇవి ఆందించే సందే 

శంలో, ఆపాదించే వెముఖ్యంలోనూ, కవిత ఎంతవరకు తనపాతత నిర్వహించింద నేది 

ముఖ్యము. 

రాశిమీద చెప్పవలసివస్తే [పధానంగా అదితిరుగుబాటు ధోరణి కవిత్వమని చెప్ప 

వచ్చు. వాళ్ళు అవలంబించిన శిల్పాలలో (ఫాయిడ్ చైతన్య (స్రవంతి ధోరణి, సాంకేతికతల 

నుంచి సోషలిస్టు వాస్తవికతవరకు కనపడతాయి. అయితే ఆధునిక కవిత్వంలో బాలా భాగం 

పూర్తిగా పరోవ జ్ఞానుకరణమె. సమకాలీన చెతన్యాభివ్యక్తికి అనువైన శిల్పాలను ఖహు 

కొద్ది భారతీయభాషలు మా[తమే నంతరించుకోగలిగిన స్థితిని చేరుకొన్నాయి, ఇంకా 

పాశ్చాత్యధోరణే [ప్రబలంగా ఉండి. 

నవ్య కవిత్వం మోహన్సింగ్ (జ. 1905) తో పారంభ మైందని చెప్పవచ్చు. 

ఆయనను తొలి నవ్యకవి అని పేర్కొనవచ్చు. అలంకారబంధురము, (పణయ క. 

తాత్మకము అయిన పద్యరచన నుంచి స్యాత్మానుభూతి [ప్రదర్శకము, మానవత్వ సందేశ 

సుందరము అయిన దళ వరకు (ప్రయాణించి, ఆయన విప్ణవాత్మక మానవత్వ పతి పాదన 

రేశకు చేరుకొన్నాడు భావగీతం ఆయన చేతిలో (పత్యేక పరిణతి పొందింది. ఆపూర్వ 

లయాత్మక బాణీలు కొన్ని ఆయనసాధించాడు అయితే అటువంటివి సాధించిన ఆయన ఇటీవల 

కొంత కౌశలం కోలుపోయినట్టని పిస్తున్నది. [పయోగాత్మకతలోను, భావగితికారచనంలోను 

మోహన్ సింగ్కు చేరువగారాగల కవయ్యితి అమృతా పీళమ్ (౫ 1919). విషాద ఘట్టమైనవి 

పంజాబు విభజన, తత్ఫలితంగా చెలరేగిన దారుణ పరిస్థితులు ఆమె కవిత్వానికి కొ త్రస్పూ ర్రిని 

ఇచ్చినవి యువ సహజ ఊహాలోకపు కల్పనల స్థానంలో గాఢమైన ఆత్మీయగ వేషణ' 

వేదనతో కూడిన పర్యాలోకనం ఆమెలో పారంభ మైంది. ఆమె చైతన్యం విస్మయావహామె 

సుసంపన్న మెన భావనా స్వరాలను సంతరించుకొన్న ది. ఆమె కవిత్యం ఆంతర మానసిక 

మేత చ్నితణము, (పసిద్ధి పొందిన వోప్ కిన్స్ భావనలో చెప్పవలెనంటే అది అంతర్ముఖతా 
చితణ. కాలం ఆమె కవితాభావుకతను పక్వదళకు చేర్చింది. ఇప్పుడామె జీవిత 

[పకాంత సమీకరణ గవేషణంలో ఉంది. పేర్కొన దగిన ఇంకొక పంజాబీ కవయి (తి 

_(పఖాజత్ కౌల్ (జ. 1924) ఆమెలో కూడా ఇటువంటి అంతస్సంఘర్షణ దర్శనానుభవం 

ఉన్నది. ఆమె మనోహరమైన సుందర మైనరచన చేస్తూ నే ఉన్నది. ఆమె ఇటీవల [ప్రకటించిన 

కవితా సంపుటి “పబ్బి” సహజ కవితా సామర్థ్యానికి, కొత్త |పయోగాలు, కొత రూపు 

దఖలు అనుభవాన్ని ఒరుసుకొని వెలువడటానికి నివర్శనంగా ఉంది. 

[పీతమ్సింగ్ సఫీర్ (జ* 1916)ది మౌలికమైన, విలక్షణంగా పత్యేక మైన 
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ఇ లి. కీట్సు భావచ్చాయలలో ప్రారంభించి ఇలియట్ శేముషికి, నిగూఢతకు చేరుకొని, 

చివరకు మళ్ళీ పూర్వీకుల మార్మిక భావనా స్థాయికి ఆయన చేరుకొన్నాడు. 

రెండో | పపంచ యుద్ధం నాటినుంచీ, పంజాబీ కవిత్వం మరింత సంక్షి షమై, 

పయోగాత్మకంకాజొచ్చింది, ఇది వరకటికన్నా నవకవులు ఆలోచనాంతర్వాహిను ల 

పట్ట వాళ్ళ అవలంబించే శైలీ పటాటోపం, మాటల_పేలుళ్ళు రుచికరంగా ఉండక 

పోవచ్చు గాక, 

ఈ సంప్రదాయానికి చెండిన ప్రముఖులు, పసిదధ్రులు హరిభజన్ సింగ్, 

జస్వంత్ సింగ్ నేకి, సోహన్ సింగ్ మిశ, జన్బీర్ సింగ్ ఆహులివాల, వాసరత్లు, వీళ్ళం 

దరిలోను నేడు వర్ణిష్ణులై న రచయిత శివకుమార్ బటల్వి, తారుణ్య స్వప్నాల, విఫల _పేమను 

చ్నితిస్తాడు ఈ కవి. అతనిది చాలా మృదువైన శైలి. ఆతని భావగీతాలన్ని సుతారంగా 

వాయించిన వాయులీన జన్యాలులాగా స్పందిస్తాయి. పతిధ్వనిసాయి* తన బృహత్కావ్యం 

“లూనా” తో ఆయన అత్యంత (పతిభాళాలి అయిన కథనాత్మక కవిగా సుస్థిరస్థానం 

నఆపాదించు కొన్నాడు. 

Il 

స మకాలీన సాహిత్య (పక్రియ లన్నింటిలోను ఒక క విత్యానికి మాత మే 

చెప్పుకోదగినంత గతమంటూ వున్నది, నాటకం, నవల, కథ, వ్యాసం, సాహిత్యవిమర. 

అన్నీ ఆత్యంత నవీనాలు. ఇప్పుడిప్పుడే అవన్నీ రూప రేఖలతో సాగుతున్నాయి. ఇంకా 

పరిణతి సాధించవలసి ఉన్నది. 

పంజావీలో నాటకంకూడా ఇంత ఆలస్యంగా ఆవిర్భవించటం ఆశ్చర్యకరంకీ 

కాళిదాసు కాలం నాటినుంచే నాటక [ప్రియకు దీ ర్థకాలిక, గౌరవపద చరిత ఉన్నప్పటి 

పల్లె పట్టుల “నకల్ ”లు “నాటక్”లు (పజలలో నాటక |పదర్శనాభిరుచి నైతే గాఢంగా 

(పోది చేశాయే కాని, సమర్థుడైన పంజాబీ రచయిత ఎవరుకూడా (పథమ [పపంచ నంగామ 

కొలం దాకా సమ్మగమైన నాటక రచన వెపు దృష్టి మళ్ళించనే లేదు. ఈశం్రర చంద 

నందా (1892-1966) పాశ్చాత్య పభావం కల మొట్టమొదటి నాటకరచయిత. అతడు 

మధ్యతరగతి బూర్జువా సమాజ చ్నితణను వా స్తవికమైన, చురుకైన సంభాషణలలో చితిం 

దాడు సమర్థవంతంగా, ఆయన చి తణలో పాలను కొన్నింటిని వెయ కిక మైనవి గాను, 

మరికొన్నింటిని సామూహిక (పాతినిధ్యం కలవి గాను [పవేళ పెట్టాడు. 

ఆయనకు మెచ్చుకోదగిన (_పదర్శన విజ్ఞానం ఉంది. అందువల్ల ఆయన 

రూపకాలన్నీ గొప్పగా (ప్రదర్శన యోగ్యతను సాధించుకొన్నవి. సంత్సింగ్ షేకాన్ 
(జ, 1908) యూరోపియన్ నాటకాన్ని బాగా ఆధ్యయనం చేసినవాడు. పంజాబీ నాట 

కాన్ని కూడా విలక్షణమైన శిల్పకళాత్మ కంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఆయన పయత్నించాడు. ఆయన 

విప్ణవవాది. పురా శనాచార, విశ్వాసవిధ్వంసకుడు. ఆయన జడమైన, చివికిన సం పదాయాలను ' 

వినాశక ఆంక్షలను,కల్టబొల్లి నిషేధాలను,నిరసించి సవాలు చేయడమేకాక, విప్టవాత్మక మైన' 
మానవతా చై తన్యదృకృథాన్ని నాటక రంగానికి అందించిన వాడై నాడు.ఇబ్ సెన్ ఫ్రాయిడ్ ' 
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మార్ కై ఆయనమీద తమ | పభావం బరపటం స్పష్ట మే.ఆయన నాటకాలైె న కళ్లాకార్ ,వారిన్. 

నలదమయంతి, మొయన్ సర్నకై, మొకలైన వాటిలో ఈ విషయం విశదమవుతుంది* 

ఇంకొక వైపున చూస్తే హరచరణ్ సింగ్ (జ. 1914) ఏ సిద్ధాంతానికి, ఏ తత్ర చింతనకు 

(పయోగాత్మక నాటక రచనకు అమ్ముడు బోయిన వాడు కాదు. ఆయన తొలిశాటకాలు 
సంస్క రణా భిమానాన్ని, అభ్యుదయ దృక్పథాన్ని, వెల్లడిస్తాయి. అయితే ఇటీవల ఆయన 

| 

మానవుని ఆంతరికలోకాలను |పతిభావంతంగాను, లో చూపుతోనూ గవేషిస్తున్నా డు. 
సమకాలీన వా సవికత పై ఆయనకున్న ఆవగాహన, వళ్యశ కి ఆయన “శోభాశ క్రి” ప్రద 
ర్మిస్తుంది. ఆధునిక పంజాబీ రచయతులలో అత్యంత ప్రసిద్ధుడు, _ఉత్సాహో పజ్జాశీలి, 
కొత్త కొత సీమలకు తీసుకొని పోవలెనన్న అభిలాష గలవాడు బలవంత్ గార్గి 
(జ. 1819), నాటక శిల్పంలో ఈయన పరిపూర్ణ (_సజ్ఞ సాధించినవాడు. రమ్యన్, యూరో 

పియన్, అమెరికన్ నాటకాలతో ఈయనకు సన్నిహిత మైన పరిచయ సాహచర్యం ఉన్న ది, 

ఇందుకు తోడు పూర్వ సంస్క్కత నాటక సం పదాయంతోను, జానపద రూపకపాపా 

త్యంతోనూ, విటి పదర్శన శిల్చాలతో విశేషమైన విజ్ఞానాన్ని ' సాధించినవాడు. ఆయన 

తొలిరూపకం “లోహకుట్” పంజాబీ మాండలికం,పామర భాషలలో ఆయనకు గల ఆసమాన 

(పజ్జను వ్యక్తం చేస్తున్నది.దీనితో పాటు ఆయన ఎంచుకొన్న |పాంతాన్ని బాగా ఆకళించుకొన్న 

విషయం ఏశద పరుస్తుంది. పంజాబీ నాటకంలో ఇది కొత అధ్యాయాన్ని సృష్షించింద్. 

ఆనాటి నుంచీకూడా ఈ రచయిత బహుముఖరంగాలలో (ప్రగతిని సాధిస్తున్నాడు. 

నవల కూడా చాలా ఆలస్యంగానే వచ్చింది. దీనికి కారణం బహుశా బాగా పారికా 

మిక పుకోగతిని సాధించిన సంఘాలలో షునకు కానవచ్చే సమన్యలను వర్ణించడానికి ఆనువై!న 
సాహిళకిపకియ కావడమే ఇది. అయితే నవలా రచయితగా స్నుపసిద్ధుడుగా స్థిరపడ్డ నానక్ 

సింగ్ (జ, 1997) పరంపరగా ఒకదాని వెనుక ఒకటి నవలలు |వాసేస్తూనే ఉన్నాడు: ఆయన 

రచనా పరిశమ ఎటోలోప్తోనో, బెన్నెట్తోనో మ్మాతమే పోల్చదగినడి. ఆయన 

ముఖ్యంగా కథనడ పడంలో నేర్పరి, చిరకాలంగా ఆద్భత మవుతూ వస్తున్న కాల్పనిక 

(ప్రణయం, అద్భుత సన్నివేశాలు, అతినాటకీయత ముద లై నవన్ని యథావిధిగా ఉపమా 

గించు కొంటాడాయన. ఆయినప్పటికీ బలమైన సామాజిక, మానవత్వ (వదర్శక ధోరణి 
ఆయన రచనలలో సువ్యక్త మవుతూనే ఉంటుంది. ఆయన మధ్యతరగతి వారిని గురించే 

(వాసినా, ఆయన వ్యంగ్య విమర్శకు గురిఆయ్యేది కూడా అ మధ్యతరగతే. 

సురెందర్ సింగ్ నరుల (జ, 1919) తో భావనాలోకంలోనూ, [ప్రాయోగిక 

ధోరణిలోనూ పంజాబీ నవల సఏవేశించి ముందుకు సాగింది. కథా కథనంనుంచి ఆయన 

పాతో )న్మీలనం వెపు తీసుకొని పోయినాడు రచనా+ల్పాన్ని. ఆయన ఆధునిక కావ 

మనదగిన నవల “పియొపు తర్లో” నగర వాతావరణాన్ని ఆలంబనంగా చేసుకొని మానవ 

తరాల అంతరాలను, సంఘర్షణను చిత్రించాడు. ఆయన తీసుకొనే ఇతి వృతం యొక్క 
వా స్హవికావగాహన ఆయనకు బాగా ఉన్నది. దాని మీద ఆయన చక్కని కల్పనలు చేస్తాడు. 

పాళ్చాత్య రచనా శిల్పంతో వాటిని మళవిస్తూ. అమృత్మపీతమ్ అనే రచయితి తన 

డాక్టర్ దేవ్, పింజత్ మొదలైన నవలల్లో, కవితాత్మకమైన స్రీ సహజ మైన వాస్తవిక 
లా 
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[గావ్యాతను (ప్రదర్శించింది. చార్మితాత్మక నవల సఫలంగానూ, _ సమర్థవంతం౭గానూ 
నరేం|దపాల్ సింగ్ చేతిలో రూపుదిద్దుకొంది. కతఠ రచయితలలో మొహిందర్ సింగ్ శర్న, 

సూర్జిత్ సింగ్ సేటి, గురుదయాల్ సింగ్లు, ఇతర [పాంతీయ భాషల నవలారచయితలతో 

పోల్చదగిన నవలలు వాీశారు. 

పంజాబీ కథానిక, కవిత వలెనే అచ్చమైన మౌలికతను గొప్పగా (ప్రదర్శించే 

ఆధునిక సాహిత్య పక్రియ, కొత్త శిల్పరూపంగా అది కాలూనింది.ఎందుకం టే [పయోగాత్మ 

కతకు అందులో ఆవకాశం ఎక్కువ. జీవితాన్ని నిరూపించ గల అవకాశంఉండాలి, ఆంతేగాని ఐతి 

హాసిక,బృహత్సరిమాణలత్షణం అవసరంలేదు. ఆర్థవంత మైన ఒకక్షణాన్ని వేరుపరిచి చూపగలి 

గటం,ఒక పాత ఒక పార్శ్వం చూపగలగటం,వాతావరణ రేఖా చిత్రణం,ఒక మానసిక స్థితిని 

అందంగా సంపూర్ణశతో చితింంచగలిగితే చాలు ఇందులో. మొపాస, చెఖోవ్, గోర్కీ, కేథరిన్ 

మేన్స్ ఫీల్డ్, హెచ్, ఇ. బేట్స్, ఓ హె[నీ,మొదలయిన మహా రచయితలు పంజాబీ రచయిత 

లకు ఆదర్శ రచయితలు. పంజానీ రచయితలలో ప్రముఖులుగా పేర్కానద గినవాళ్ళు సంత్ 

సింగ్ షేభాన్, కర్తార్సింగ్ దుగ్గల్, కులవంత్ సింగ్వరక్అజిత్ కౌర్, దలిప్ కౌర్ 

తివానలు, పాళ్చాత్య భావానుకరణంనుంచి విడివడి పరిగణనీయమైన స్వేచ్చను సంపా 

దించారు, స్వీయ వైశిష్ట్యాన్ని, కౌశలాన్ని సాధించారు. 

పంజాబీ వచనరచన కూడా ఇటీవల పురోగతిని సాధిస్తున్నది. అయితే ఆధునిక 

తాత్త్విక చింతనలను (పతిపాదించగల |దఢిమను ఇంకా అది సంతరించుకోలేదనే చెప్ప 

వలసి ఉంటుంది. అయితే సరళ సుందరమైన, |ఫౌఢ నిర్గుష్ట మైన గురుబక్ష్సింగ్ శైలి: 

((పీత్లరి) కాని, పాండిత్యస్ప్సోరకమైన తేజ్ సింగ్ (1894-1958) సాహిత్య నుడి 

కారంకాని ఇందుకు ఆపవాదులుగా ఉంటాయి. ఆందువల్ల పంజాబీ లఘు వ్యాసమే 

ఇప్పుడు చురుకై న శైలితో, సుందరవిన్యాసంతో, వచన రచన (ప్రాతినిధ్యం వహించగలదని 

చెప్పవచ్చు. 

బలవంత్గార్లి రచిత “నిమ్డెపటైై” రేఖాచిత రచన. వ్యంగ్య హాస్యస్ఫూర్జిత మైనది 

గ్యా నిగురుదత్ సింగ్ రచన “మేరాపిండ్” (గామీణ జీవిత చితణనుగూర్చి ఛలోక్తులతోను 

చమతా-రంతోను సాగిన రచన. లఘు రచనలలో కావ్యత్వ గౌరవాన్ని పొందినవి, వీటి. 

సమ ర్లమెన అనుకరణలుకూడా ఎన్నో పుట్టినవి. 
అ లా లు 

సాహిత్య విమర్శ ఇంకా పాండిత్యస్థాయికి చేరుకొని గౌరవం నంపాదించలేదు" 

ముఖ్యంగా ఇది పరిశోధక విద్యాంసు లకు, వారి సిద్ధాంత గంథాలకు పరిమిత మెంది, పుధానంగా 

పాళ్చాత్య రససిద్ధాంతాల వైన, విమర్శధోరతోల పైన ఆధారపడిఉంది. కొత్తకొ త సాహిత్య 

(పయోగాలు ఆధునికశిల్ప సం క్రీష్టతల ఆవిష్కారకములుగా సృష్టించడం జరిగినా, అవి 

తా త్యాలికావసరోచితములుగానే అనిపిస్తున్నాయి. 

శా॥ మోహన్ సింగ్ దివానా పంజాలీ సాహిత్య విమర్శకు ఆచార్య పురుషుడు. 

సంత్సింగ్ శేఖన్, మార్క్సిస్ట్ సాహిత్యరన సిద్ధాంత సంవేది. నిశితదృష్టి. విశ్లేషణ, _పామా 

ణికతగల విమర్శకుడు. ఈయన (వతిపాశనలే గత ముష్టై సంవత్సరాలుగా, ఇంకా ఆంతకు 

మించి, చట్టాలుగాను తీర్పులుగాను చెల్దుబాటవుతున్నాయి. ఇంకొక మార్క్స్సిష్ణు విమర్శకుడు 
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కీషన్సింగ్, తన తీర్పులలో నురింతపట్టుదలతోను, నిశితశా వ్రీయ దృక్పథంతోనూ వ్య 

రిసాడు. 

ఇప్పుడు పంజాబీ అధికార భాషాస్థానాన్ని పౌందినది, దీని అభివృద్ధి కోసం, 
సం కోసం నిబద్ధ మైన (పత్యేకంగా మర్ విశ్వవిద్యాలయం కూడా ఏర్పాటైంది కనుక,వం 

సాహిత్యం బహుముఖ ౨గా (పగతి సాధించగలదని మనం ఆశించవచ్చు. 

విషయసూచిక 

1. ఫిదా! గలియాన్ చికన్ దూర్ ఘర్ 

2. తప్ తవ్ లొహ్ లొహొ పహాత్ మరొరన్ 

లీ. భిజొని జొకంల్లి అలొహ్ వెర్ సమహ్ 

4. ఫరీదా బుకే దభాలఖర్ 

5. ఫరిదా మైజనియ దుఃఖ్ మురుకు 
6. బదమపహాతుఖరి 

7. _అక్కాలారా ఇది వానల నెల 

8. గురు అర్జునదేవ్ 

9. ఎక్పిత ఎక్స్ హమ్ బరక్ 

10. మానవునితో భగవంతుని బాంధవ్యం 

11. | శావణం 

12, భా దపదం 

18. గురుగోవింద సింగ్. 

14. భాయిలీర్ సింగ్ 

15. నిన్ను కలలోను చూశాను (ప్రాణ।| పియా 

16. పీ, వై ణికుడు 

17. పురాణసీంగ్ 

18. ధనిరామ్ ఛ|తక్ 

'షేయిక్ పరిద్ 

ఫరిదా! గలియాన్ చికన్ దూర్ ఘర్ 

ఫరీద్, వర్షం రధ్యను సంక్షుబ్ధం చేసింది 

_పియమందిరం సుదూరం 

ఆతడి దగ్గరకు వెళ్ళావా నీ ప్రరిధానాలు తదిసిపోతాయ్పి 
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ఇంటిదగ్గరే ఉండిపోతే 

(పేమబంధాలను నీవు తెంచిన్లే అవ్వతుఅది. 

(నౌల 24 ల, 1879) 

x న్ x x x 

తప్ తప్ లొహ్ భొహ్ హత్ మరొరన్ 

దహించుకొనిపోతున్నాను గిజగిజలాడుతున్నాను వేదనతో 

నిరాశతో చేతులు పిసుక్కుంటున్నాను 

[పభువుకోసం బహుకాల నిరీక్షణతో వెరె త్రిపోతున్నాను 

నీవు నన్ను వదిలేశావు, ఆందుకు కారణం ఉన్నది 

నాదేదోషం నీదికాదు [పభూ 

సీ వంటి తం|డి విషయంలో నేను అలక్ష్యం చేశాను 

యౌవనం వాడిపోగానే నన్ను నిరాశ ఆవహించింది 

నల్లని కోకిలా ఏమిటి నిన్నింత నలుపుగా దహించివై చినది 

(ప్రభు వియోగాగ్నియా 2 

పభువు లేకుండా ఎవరు ఉల్పసించగలరు ? 

ఆయనకృప వల్లనే ఎవరైనా ఆయనను చేరగలరు 

ఈ |పపంచమొక ఆగాధ అంధకార దుఃఖగ ర్రం 

నేను ఏకాకిని స్నేహితులు, సహచరులు ఎవ్వరూలేరు 

ఆయన ఆను గహంవల్ల పవిత్రమైన కూటమిలోకి నేను వచ్చాను 

చెలికాడుగాను, సహవాసిగాను భగవంతుణ్ణి కొత్తగా దర్శిస్తున్నాను 

నేను అడుగిడిన పథం మిక్కిలి కష్టభూయిష్టమైనది 

రెండంచుల క త్రికన్నాకూడా పదునై నది 

అతితీక్షమెన ఆతిదభ్ను మైన 

ఆ పథాన్ని సీవు ఎన్నుకోవాలి 

ఓ షేక్ ఫరీద్, మేలుకో 

సు ప్రివీడు, ఆయనను గురించి ఆలోచన చేయి. 

Xx XK X xX 

థిజొసిజొౌకంబి అలొహ్ వెర్ సమహొ 

ధారాపాతంగా జడివానలు కురియసీ (ప్రభూ 

నన్ను ముంచెత్తి నా వస్తా9లు తడిసి పోయేట్టు చేయనీ 

ఆయినా నేను నా (పాణమి్యతుణ్ణి చూడటోతాను 
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లేకపోతే పేమబంధాలు తెంచినవాణ్ణి అవుతాను 

X x x x 

ఫరేదా బురేద భాలకర్ 

ఫరీద్ ఆపకారానికి ఉపకారం చేసిచూపు 

సీ ఆ్మగహంవల్ల సూర్యుడు గతి తప్పకుఠడా చూడు 

నీ శరీరమప్పుడు చింతావివశము కాదు 

అత్యంతమూ కోరుకొనే అన్ని టినీ ఆప్పుడు నీవు పొందెదవుగాక 

X x xX x 

ఫరిదామై జనియ దుఃఖ్ ముర్స్కు 

ఫరీద్ నాకొక్క-_డికే దుఃఖమను కొన్నాను 

సమ స్తలోక మూ శోకాకులంగానే ఉన్నది 

నా ఇంటికప్పునుంచి నేను చూస్తున్నాను 

శోకాగ్ని కీలలు ప9తి ఇంటినీ చుటు ముటుకొని ఉన్నాయి 
(అ) యు 

X గ్ ర X 

గురునానక్ దేవ్ 

బదమహ తుఖరి 

ఇది చైత)మాసం 

వసంత కొలరి ఎల్రెడలా కనువిందుగా ఉంది 

అందమైన తేనెటీగను చూడవచ్చు 

పువ్వులతో కలకలలాడుతున్నవన సీమలో 
నా బాత్యపు రోజుల ఆవాసమది 

కాని నా ఆత్మలో వియోగ దుఃఖం 

[పభువుకోసం ఎంత కాలం నుంచో వేచి ఉన్నాను 

భర్త ఇంటికి చేరరా నప్పుడు భార్య కేవిధంగా మనళ్ళాంతి వుంటుంది 

వియోగచింత నా శరీరాన్ని కృశింప చేస్తున్నది 
మావిగున్నలలో కోకిలకలకూజితం చేస్తున్నది 

దానిస్వరం నిండా ఆనందోల్హాసం 

కొనినా ఆత్మలో చింత 

మధు మక్షికం విరయబూసిన పూల కొమ్మల చుట్టు పర్షిభమిస్తున్నది 

ఆశా (పేమల వారావారుడు 

కాని ఓనాతల్రీ ఇది నాకు మృత్యు సన్నిభము 

నామనసు దుఃఖ మగ్న౦ కనుక 
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శాంతి సౌభాగ్యాలు నాకెట్లా లభిస్తాయి 

గురువంటాడు 

(పభవు వచ్చి తన పత్నిని కలుసు కొన్నప్పుడు 

వై త౦ంలో ధన్యత్వ శాంతి లభిస్తుంది 

వ Xx x వ 

గురూపదేశం నన్ను చేరరానీ 

నీకు నేను తెలియపరుస్తాను ఓలాలొ 

కూరమెన దండ యా[త వెడలి బాబర్ కాబూల్ నుంచి దూసుకొనివసున్నాడు 

బలాత్కారంగా కానుకలు కోరుతున్నాడు 

యుకాయుకాలు నశించి పోయినవి, కాపట్యం బాహాటంగా విహరిసున్నది 

కాబివృ త్రి, (బాహ్మణవృత్తి నశించి పోయినవి 

వాటికి బదులుగా సైతాను వివాహ కార్యక్రమం జరిపిస్తున్నాడు పౌరోహిత్యం వహించి 

ముస్టిం స్రీలు తమ కష్టాలలో ధర్మ శాస్తా9లు పఠిస్తారు 

తమ వేదనలలో తమకు తోడు పడవలసిందిగా భగ వంతుణ్ణవాళ్ళు ఆవాహనం చేసారు 

హిందూ స్రీలు, గొప్పతక్కు వల వాళ్ళుకూడ ఒ కేరకమైన దురదృష్టానికిగురి అయినారు 

ఓ నానక్ ఖూనీ పాటలు వినపడుతున్న వి, పాడుతున్నారు 

కుంకుమ పువ్వు చల్చాల్సెన చోట రక్తం చిలకరించడం జరుగుతున్నది 

XK గ్ శ x 

“ఓదివ్యగురూ, ఇవాళ ఖురాసాన్ నీ దైనది" 

భారత దేశం ఎందుకు కొదు? 

భారదేశం వెపు మొగలాయి యముడులాగా వస్తున్నాడు 

నిన్నెవరు తప్పుపట్టగలరు 

మొగలాయి యముడు మా వైపు వస్తున్నాడు 

అని మా(తమే అంటున్నాము 

[పాణ పియా నీ జనులెందరు 

ఘోరంగా ఊచకోతకు గురిఆయినారు 

ఇదంతా నీ హృదయానికి అమితమైన వ్యధ కలిగించటం లేదా 

అందరికీ నాథుడవు నీవు, ఆందరికో సమూ సంవేదన చెందుతావు 

అధికారం ఆదికారం పరస్పరం ఘర్షించి నప్పుడు 

పెదవి కదపలేని నిస్సహాయతతో చూడవలసిందే 

అయినా నా అభియోగం ఒకటి ఉన్నది, 

పెద్దపులులూ తోడేళ్ళు ఇవాల్టివలె కట్టు వీడి మీద 



512 

పడినప్పుడు, గొరెల మంద మీదికి ఉరికినప్పుడు 

ర్స్ (పాణ[వియా, ఆ (కూరనియంతను హద్దులలో కాసిలచ లేవా? 

జీవితానికే అలంకారాలె న వాటి నన్నిటిని వృధా చేసుకుంటాడు విజేత 

తన అధికారానికి వ్మిరవీగుతాడు 

తనమృత్యువును చూడడు, ఆవల జరగబోయే దానిని కానడు 

ఓ సద్గురూ ఇదంతా నీ చితమైన సంకల్పం 

మమ్మల్నందరిని ఒక చోట చేర్చేది, మరల 

విడదీసేడి కూడా నీవే 

ఒకరి నొకళం నీయందే మేమంతా కలుసుకుంటాము 

మళ్ళీ నీయందే ఒకరి నుంచి ఒకరం విడిపోతాము 

తమను తామురాజులుగా వ్యవహరించుకొంటారు 

తమచి_్రం వచ్చినట్లు (ప్రవ ర్తిసారు 

కాని నీవు తిలకిస్తూనే వుంటావు (పభో 

నీవు చూస్తునే ఉంటావు అత్యల్బమైన కీటకం [పాకటం 

తన ఆల్పాల్బమైన నోటితో అది మింగివేసే గింజలను లెక్కిపావు 

నూరు సార్దు చావు దెబ్బలకు గురి ఆయినా 

సీ ఇచ్చను నియంత తెలుసుకోలేడు 

ష్ష్ X xX X 

అళరాగ్ ఛు. 860 

దయను పత్తిగా, తృ_పీ దారంగా 

జీతేర్యదియత దానిముడి సత్యం దానిపురిగా చేయి 
ఆత్మకది జందె మవుతుంది 

సీ దగ్గర అది ఉంటే 

రీ బ్రహ్మణ్య అది నాకు పసాదించు 

అది తెగిపోదు, మాసిపోదు, దహించబడదు, నశించదు 

ఓ నానక్, ఆ మానవుడు ధన్యుడు, 
తన కంఠసీమ అటువంటి ఉపవీతాన్ని ధరించినవాడు, 
నీవు జందేన్ని నాలుగు డబ్బులిచ్చి విలిచి డిక్మూల కూచుని 

హిందువుల గురువర్యుడని బ్రాహ్మణుని ఉపదేశాన్ని మెల్లగా జపిస్తావు 
మానవుడు మృతినొందుతాడు, ఉపవీతం వీడిపడిపోతుంది. 

ఉపవీత రహితంగానే ఆత్మ ఉత్క_9మిస్తుంది. 
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నర్ ఆళవు-జీ7 2 

జితేందియతను నీకొలిమిగా చేయి 

పరిత్యాగము స్వర్హకారునిగా నొనరించు 

పరిజ్ఞానము సీదాగలి, ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానము సీఉపకరణాలు 

భగవంతుని పాదాలే నీకొలిమితిత్తులు, 

తపమే అగ్ని, భగవదను[గహం నీమూన 

అందులో దైవనామాన్ని కరిగించు 

అటువంటి సత్యమైన టంకసాలలోనే 

నామమనే నాజెంపోత పోయాలి 

భగవంతుని అన్యగహపూర్వక కటాక్షం పొందినవారు ఆచరించే పద్ధతి ఇదే 

నానక్ ఇటువంటి కృపా వీక్షణం వాళ్ళను సంతోష భరితులను చేస్తుంది* 

Xx x x X 

ఓ నా హృదయాభరణమూ 

సీ విలువ కట్టగల ఆభరణాల బేహారి 

ఎవరూ నాకు కనపడతదు 

సీ విలువను బోధించి చెప్పగలవాడు 

ఇప్పుడు సీవృ నాదానిఏ 

సమస్త సృష్టి సీయందే ఉన్నది 

సర్వ భూతమయుడవు నీవు, 
ఎప్పుడోగాని నాలో [పకాశ్కిచవు సీవు 

అనునిత్యం నిన్ను నూరుసార్ద దర్శిస్తాను, అదిబాలు 

సీవు స్వయందష్టవు 

స్వయం మూల్యానివి, స్వయం వి|కయివి సయం [కయకర వు 

మనసు కాడికి కట్టుబడి పరిభ్రమించే నేను 

చిక్కని ఈ అజ్ఞానం రక్కనిష్టమై ఉండగా 

గుడ్డిగా, వేసటతో ఈనా సహచరులతో 

నేను నీ సుగతినెలా పొందగలుగుతాను* 
XxX Xx Xx x 

రాగ్ నుప వు, 780 -_ 91 

ఓ నా హృదయాభరణమా నీ అపురూపతను నాకు బోధించు 

నీ (పకాశమాన కిరణాలు నామనస్సును, హృదయాన్నీ కసీత్రా 

(33) 
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నేను నిన్ను స్పృశిస్తాను జీవిస్తాను 
నేను మళ్ళీనిన్ను స్పృశిసాను, మరింతకాలం జీవిస్తాను 

వాక్టు చదివారు, చదివారు 

బండ్ల కొద్దీ జ్ఞానభారాన్ని సమకూర్చుకొన్నారు. 

ఒ౦బటెలకు ఎత్తారు, పడవలనిండా నింపారు 

కానివాళు ఎక్కడికి సోతారు 
ఠా 

ఒక్కటే విషయం గణనకు వస్తుంది 
తక్కి నదంతా ఆత్మరహిత మైన నిస్సారం, నిరర్థకం. 

స్స X X X 

అహోరాత్రాలు ఆయన పూనుకొంటూనే ఉన్నాడు 

బుతువులనాయనే రూపుకట్టించాడు, 

వాయువును, జలాలను ఆయనే రూపొందించాడు. 

అగ్నిని, ఆకాశాన్ని, ఆయనే రూపెత్తించాడు 

ఈ భూమిని వాయుమధ్యంలో సుుప్రతిష్షితం చేసాడు 

ఇది కర్మభూమి 

ఇది భగవంతుని ఆలయం వంటిది 

ఈ భూమి పుష్పవర్తళోభితము, అనేక జీవజంతు జాల ఆవాసితము 

వాటి అనంతరాశితో అదినిండి నిబిడిక్సతంగా ఉంది. 

ఇక్కడ మనం నడుచుకొన్న దానిని బట్ట మనకు తీర్పు లభిసుంది 

భగవంతుని న్యాయస్థానం గోధుమలనుండి పొట్టును తూర్చారపడుతుం ది 

పరిపక్వమైనదీ, అపరిపక్యంగా ఉండిపోయినదీ 

అకగాడే మన కర్మఫలం పంపకం జరుగుతుంది 

(పతి మానవుడూ ఒంటరిగా నిలవ వలసిందే 

ఈ భూమిమీద జీవితం ముగిసిన తరవాత 

అతడు చేసిన పనుల ఫలితాన్నే పొందుతాడు 

య య & Xx 

జవ బీద, లీ4.ు.7 

అసంఖ్యాక మెన దీపాలతో నా [పాణనాథుని చుట్టూ 

సమస్తస్వర్గమూ పరిభమిస్తూ ఉంటుంది. 

చిరునక్ష [తాలు మౌకి కాలు 

వాయువులు ఆయనకు వీవనలు విసురుతాయి 

కోటిపువ్వు ల గుండెల గుబాళింపు ఆయన ఆలయంలో ఉదిళతమొతుంది. 

సృష్టియొక్క అనంత మైన సంగీతం _పతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది 

నా _పాణపీయుడు శతసవహ,సాత్సుడు 
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కొని మర్శ్య్యమైన పొదాలులేవు 

ఆయన సమక్షపు పరిమళం నన్ను పారవళ్యంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నది 

ఆయన దేహం కోటిపరిమళాలు విరబిమ్ముతుంది 

అయినా ఆయన గంధరపహితుడు 

ఆయన జీవనజ్యోతి 

ఆయన వదనమండల కిరణ పుంజం వల్లనే నక్ష। తాలు ఉజ్యలకాంతి మంతాలు 

ఆయన సర్యాత్మమయుడు 

ఆయన ఇచ్చ ననుసరించే అన్నీ జరగవలెనని 

నేను నిరీక్షిస్తూ వుంటాను 

స్వామి వచ్చిఅండన నిలచినపుడు 

దివ్యకాంతి వ్యక్తమవుతుంది 

దప్పిగొన్న సారంగంవలె ఆయన పాదపద్మ (ద్మాల?) 

పూర్ణచ౭దుడు నన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు 

దానిపిపాస అనునిత్యం ఎక్కువవుతూనే ఉన్నది 
ఓ భగవంతుడా! వచ్చి సీ సంరక్షణ వీక్షణాన్ని నావు జరప 

సీ పవిత్రాతీ పవిత నామంలో నాధ్యాస శాశ్వతంగా నిలవనీ 

ధన(శ్రీ త. ఠిరొలి 

x x Xx xX 

కెంపులు తాపడం చేసిన ముత్యాల భవనాలు 

నీ ముందు నిలిచినప్పుడు 

చందనం, కస్తూరి, అగరులతో 

నేల అంతా పూతలు పూసి గోడలన్నీీ మెత్తినప్పుడు 

సత్య సందర్శనఠనుండి నీ దృష్టి మళ్ళించకు 

త్రీ శిమ్యుడా సీ (పాణ ప్రియుని నామం మరువవద్దు 

సమస్త ఇం[దజాలం నీవశవ ర్తి అయినా 

మనస్సులో కోరినంత మాతం చేత దృళ్యరూపుడవు, 

ఆద్భశ్య రూపుడవూ నీవు కాగలిగినా 

గుములుగుములుగా జనులు వచ్చి నిన్ను ఆర్చించినా 

సీ [పాణప్రియుని నామాన్ని నీవు (గహించవద్దు 

నీవు సులానువే అయినా 

సీ సైనిక పటాలాలు నీ ఆజ్ఞా పాలనంకోసం ఎదురుచూస్తున్నా 

అదంతా దురతిశయం 
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సత్యసందర్శనం నుండి సీ దప్పి మళ్ళీంచకు 

ర్న శిష్యుడా సీ పాణ పియుని నామం మరిచిపోవద్దు 

X గ న్ XK 

వై శాఖమాసం ఆహాద కారి, 

చెట్టు పుష్ప వికసనములు 
[ప్రాంగణ ద్వారంవద్ధ పడతి భగవంతుని కోసం 

నిరీక్ష స్తున్నది 

'రానాపై కరుణ ప్రసరించు 

నా ప్రాణ పియా గృహానికి విచ్చేయవలసింది 

ఈ కష సాగరాన్ని నన్ను తరింప చేయి 

నీవు లేకుండా, నేను వ్యర్థురాలిని 

నీ విలువను ఎవరు నిర్గరించి చెప్పగలరు, మనోహరా 

సీకు సంతోషం కలిగించే పక్షంలో, నేను నిన్ను కాంచి 

ఇతరుఅచే దర్శింప చేస్తాను 

నాకు తెలుసు నువు దూరంగా లేవు 

సీవు నా హృదయంలోనే ఉన్న విషయం గుర్తిస్తున్నాను 

నీ మందిరం నేను గు ర్రించగలను 

నానక్, వై శాఖంలో భగవంతుణ్ణి ధ్యానమగ్నుడై దర్శిస్తాడు 

వాక్కు (మంతం) మీద మనసు నిలిపి ఆనందమనస్కు_డై నవాడు. 
X Xx X XK 

షరీలందరూ (వేపల్లె పడతులను కో 

పహార్ లంతా గోపాలురు, కృష్ణులు అనుకో 

గాలీ నీరూ అగ్నీ సీ ఆభరణాలు కానీ 

సూర్యచం[ దులు సీ అవతారాలు 

సమస్త ధరాతలం నీ రంగస్థలం 

వస్తు వాహనాదులన్నీ సంకెళ్ళు 

నానక్, ఆధ్యాత్మిక జాన శూన్యులై న వారంతా అపహృతులు 

మృత్యు సచివుడాత జ్జీ ఒడిసి పట్టుకుంటాడు, 

xX xX x x 

కలియుగం కృపాణం 

రాజులు సూనరులు 

ధర్మం రెక్కలు తొడుక్కొని ఎగిరిపోయింది 
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ఈ గాఢాంధకార కాప ట్య పు రాతిలో 

సత్య శీతాంశుడుదయించనే ఉదయించడెపుడూ 

నా అన్వేషణలో నేను విసిగి వేసారాను 

అంధకారంలో నాకు [తోవకనపడనే లేదు 

అహంకారానికి దాసుజ్జైనాను 

దుఃభిసున్నాను చింతతో 

నానక్ అంటాడు ఏ విధంగా విము క్తి లభిస్తుంది 

xX x xX x 

భగవంతుడు తప్ప అన్నీ నించేవే 

రాజులు, పాలితులు, పాలకులు ఎవ్వరూ మిగలరు 

అంగళ్ళు, నగరాలు, అంగడి వీధులు భంవంతుని ఆజ్ఞకు లోబడి నశించిపోతాయి 

బలమైన సుందర భవనాలు తన వనుకుంటాడు అవివేకి 

మహదై శ్వర్యంతో నిండిన ధనాగారాలు క్షణంలో ఒట్టేవై పోతాయి 

తురగాలు, రధాలు, ఒంటెలు, ఏనుగులు, వాటీ శాలలు 

వనాలు, సంపదలు, భవనాలు, ఆవాసాలు, 

గుడారాలు, సుఖశయ్యలు, నగిషీలు దిద్ది తీర్చిన మండపాలు 

ఇవన్నీ ఎక్కడ గుర్తింపు పొందుతాయి, 

x Xx x xX 

నదులన్నీ పాడి పశువులవుకాయనుకొందాము 

నీటి ఊటలన్నీ పాలూ వెన్నా అవుతాయి గాక 

నమ స్తమైన భూమీ (మన్నూ) చక్కెర అవుతుంది గాక 

హృదయానికి ఎల్లప్పుడూ సంతోషం కలిగే విధంగా 

వ్యజాలు, రత్నాలు స్థగితమైన 

పర్మతాలన్నీ వెండి, బంగారుమయం అవుతవి గాక 

అప్పుడుకూతా నేను నిన్నే మహిమ పరుసాను 

నేను మాటాడినప్పుడల్లా ఆ కోరిక నానుంచి వీడిపోదు 

భూమిమీది సమస్తమైన పైరు పచ్చలన్నీ పండిన పండ్లు అవుతవి గాక 

గరిక (ఘాసమంతా) అంతా బియ్యమవుతాయి గాక 

సూర్యచం[ దుల గతులను నేను నిరోధించగలుగుతాను గాక 

నా ఆసనఠి అచంచలంగా స్థిరంగా ఉంటుంది గాక 

అప్పుడు కూడా నేను నీ మహిమనే ఘనంగా పొగుడుతాను 

ఆంతే కాక నేను మాటాడినప్పుడల్తా ఆ కోరిక నానుంచి సీడిపోదు 

న x x 
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రాహు కేతువులనే పాప జీవులనే నేను బాధించగలిగినా ? 

ర క్రపిపాసువులై న రాజులపై నా అధికారం నెర పగలిగినా 

నా వై భవం ఆ విధంగా [పకాశించగలిగినా 

అప్పుడు కూడా నేను నీ మహిమనే ఘనంగా వ్యక్తం చేస్తాను 

ఆ విధంగా చేయాలన్న కోర్కె నామాటల్లో ఏనాడూ నన్ను వీడిపోదు* 

x Xx x Xx 

నిప్పు, నీహారము నా వసా 9లవుతాయి గాక 

గాలి నా ఆహారమనుతుంది గాక 

అంతరిక్షంలోని అప్పరస 

లందరూ నా కాంత లవుతారుగాక - 

అన్నీ నశించేవే 

అప్పుడుకూడా నేను నీ మహిమనే కొనియాడుతాను 

ఆ విధమైన కోరిక నామాటలనుండి వీడ్రిపోదు* 

గ్ గ X X 

నర్్మమజ్ా ఛు 142. 

అక్ లారా ఉరి నొన్ల గాల 

I 

నెమళ్ళు నాట్యం [పారంభించాయి 

అక)_లారా ఇది వానలనెల 

వర్షం కురుసున్నది రిం యు, రిం రుం 

ఓ పడతీ నీ కనులశ క్రి చాలాగొప్పది 

అందరినీ జయించిన వాడిని నీవు జయించినపుడు 

ఓ (పాణపియా నీవు వస్తే చాలు 

నన్ను నేను సమర్పించు కుంటాను 

సీ పేరు చెప్పిన సంతోషం పొందినందుకు 

నేను పరిత్యక్త నైనాను 

వాళ్ళంటారు నేను గర్వితురాఆనని 

నీవు నావాడవు కనక నేను గర్వితురాలను 

సీవు లేకపోతే నేనెవరిని 

దుమ్ము, ధూళి, బూడిదను 
ఓ అక్కలారా, ఇది వానల నెల 
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వర్షిస్తున్న ది అతడు వసాడా, వస్తేనరి 

వర్షిస్తున్నది రిం రుం, రింరుం 

ఆనందం, ఆనందం వాళ్ళకు, వాళ్ళు అతడితో ఉన్నారు 

నా చెలులు అతడితో ఉన్నారు 

వాళ్ళు గానం చేస్తారు, [ప్రణయ జీవనం చేస్తారు. 

Il 

నా గృహం శూన్యం, సెజ్జ శూన్యము 

అతడు రాలెదు నా కెంపు వన్నె గాజులను 

కెంబట్టు పాన్సుపె పగలగొట్టి చిందరవందరగా 

శూన్యమైన గదిలో ఆ ముక్కలు విరజిమ్ముతాను 

అతడు రానప్పుడు భూషలతో ఉన్న ఈ బాహువులు 

నిష్పయోజనం 

ఈ కెంపు లేసులు నిరర్ధకం 

ఇంతకాలం (పతీక్షించిన తరవాత 

అతడు నా నుంచి పరాజ్మఖుడు కాలేదా 

ఓ పడతీ, కెంపువన్నె గాజులలో కాదు, 

గాజులు చేసే వాళ్ళలో కాదు, 

అందమైన భూవలు ధరించిన బాహువులలో కాదు 

నీ | పేమ వ్య క్రీకరించ వలసింది. 

NI 

ఆ! అయితే నేనిప్తుడెక్కడికి వెళ్ళగలను 

దారి లేదు, గుమ్మం లేదు 

అయినప్పటికీ తల్లీ నన్ను ఆందగత్తె అనేవాళ్లు కొందరు లేరా 

కాని అతడు నన్ను చూడడు 

నాయందు ఇష్టుడు కాడు 

అప్పుడిక నా సొందర్యమంతా బుగ్గికానీ 

నా కురులు చక్కగా అఅంకరించుకున్నాను 

పాపట అందంగా తీర్చిదిద్దుకున్నాను 

నున్నగా తల దువ్వుకున్నాను, జడ్ అల్జుకున్నాను 

ఇరు (పక్కలా సాం|ఖాణిీ ధూపాన్ని పట్టించి 

పాపటలో సింధూరం ఆలదు కున్నాను 
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ఎంత అందంగా ఉన్నాను నేను, 

నున్నగా దువ్వుకున్న నాకురులు, జడలు బవాుసొగసుగా ఉన్నాయి 

కొని అతడు నావైపు చూడడు, 

ఆంతా నిముషంలో జరిగిపోయింది 

నేను పరిత్యక్త ను, అతడి (పేమకోల్పోయినాను 

IV 
నాదుఃఖంలో, ఆట్టడుగునుంచీ నా ఆత్మక్షోభినున్నది 

నేను విలపిస్తున్నాను, నాతో ప్రపంచమూ 

అడవిలోని పక్షులన్నీ నాకోసం విలపిస్తున్న వి 

కాని నాకోసం నిష్టర మైన నా ఆత్మ విలపించదు 

అదినా వినాశనం 

ఛ 

స్వప్నంలో ఒకసారి ఆతడు నాదగ్గరకు వచ్చాడు 

వచ్చి వెళ్ళిపోయినాడు 

నా కనుల ఆ[శువులు నిండాయి, ఆది కేవలం కల 

అయ్యో, న్యాపాణ్యవీయా, నీఉన్నచోటు నేనుచేరే ధైర్యంలేదు 

దూతిని పంపించలేను ఒకవేళరాగలనా? రాగలిగినాగూడా 

నీనుంచి నాకేమీ వార్తరాదు 

నానుంచి నీకేమీ సందేశంచేరదు 

ఈనానిరర్థక మైన మెళుకువ గొప్పవ్యధకాదా 

ఓ నిదా, రా, నన్ను నీవశంచేసుకో 

నాకు విశ్రాంతి కలిగించు, ఒకవేళ నా సంతోష 

స్వప్నాలలో మళ్ళా అతడిని చూడగలనే మో. 

VI 

నా[పాణ|[పి ముని గురించినవార్త తెలియజేయటానికి ఎవరైనా నాదగ్గరకువచే 

నిజంగా ఎవరైనా ఇపుడు నాదగ్గరకు రావడమే జరిగితే 

నీకు తెలుసు నేనాతనికి ఏమిఅర్సిస్తానో 

అతి దుస్సహమైన అనుభవాలద్యారా నేను దానిని నేర్చుకున్నా న 

నాసర్వస్వం నా |పభువుకు అర్పిస్తాను 

అంతా అర్చించుకుంటాను 

నా కొరకు నేనేమీ ఉంచుకోను, ఆయనను సేవించు 
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కోవటానికి కూజా 

నన్ను నేను పూర్తిగా సమర్పించుకోవడం వల్ల 

ఆయన నుండి నేను అరువు తీసుకొని 

ఆయన వాటితోనే వారిని సేవించుకుంటాను. 

VI 

నెమళ్ళు నాట్యం | పారంభించాయి 

రిం రుం, రింరుం, రిం రుం 

ఆక)_లారా ఇది వానలనెల 

వర్షిస్తుంది, రిం రుం 

ఆహాదం వర్షిస్తుంది, రిం రుం 

ఆనందం, ఆనందం, అదేవార్త 

జీవితమంతా ఉజ్ట్వాలో జలం 

xX X K X 

గురుఅర్జున దేవ్ 
సదురు సందర్శనం కోసం నా ఆత్మ 

౧ 

ఎంత కాలంగా నిరీక్షిస్తున్న ది 

వర్షబిందువుల కోసం చాతకంలా కూస్తున్నది 

నా పిపాన తీరదు, పరమగురుపాదుల సందర్శనం లభించనంతవరకు నాకు 

వి శాంతి లేదు 
పరమ గురుమౌళి సందర్శనంకో సం 

సమర్పితుణ్ఞి, సమర్పితుణ్ణి, 

రాగ్ మజా శ. 96 

X X& XK x 

సీ వదనం సుందరం 

నీ మాటల రవం మనసు కుదురుపరుస్తున్నది 
నా పభువును చూసి ఎంతో కొలమైంది. 

నీ ఆవాసభూమి ధన్యత నొందినది 

ఓనా సధ్గురూ, చెలికాడా, పభూ 

నా నెచ్చెలీ, |పభువూ అయిన్స 
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నౌ సధ్వరునికి 

నేను సమర్పితుజ్ణి, సమర్పితుణ్ణి 

రాగ్ ముద్దా వ. 96 

X xX A XK 

సీ నుండి క్షణకాలం నాకు వియోగం కలిగితే 

అది నాకొక యుగం | 

మళ్ళీ నేనెప్పుడు నిన్ను కలుసుకో గలను _పాణ్యపియుడవెన |ప్రభూ 

ఈ రాతి వేగించలేను 

సద్దురుని కొలువు దర్శించకులడా నిదరాదు 

సద్దురుని కొలువుకూటానికీ 

నేను సమర్పితుణ్జి, సమర్పితుణ్ణి 

పవి|త గురువును దర్శించటం నా భాగ్యం 

నా మందిరంలోనే శాశ్వతుడై న భగవంతుణ్ణి కనుగొన్నాను 

వంజాదీ 

నిన్ను సేవించుకోనీ, నీ నుండి మరిమెప్పుడూ క్షణంకూడా వియోగం కలగకుండనీ 

నానక్ సీ సేవకుడు 

నేను అర్చితుల్లీ, నా ఆత్మ నీకు సమర్పికం 

నానక్ నీ సేవకుడు 

రాగ్ మజా వు. 96 

X X X X 

నేను ఏకైక వస్తాదు జెట్టిని 

ఆయన పోమ్యడిగా ఉన్నాను 

ఆయనతో, ఆయనవలె, నేను గొప్పవారందరిలో గొప్పవాజ్డీ 

విశదంగా చుట్టూ గిరిగీశారు 

వస్తాదు మల్లురు వచ్చారు, _పేక్షకులు చుట్టూ కూచున్నారు 

కు సీలు ప్రారంభ మెనాయి, [క్రీడ ఆరంభ మెంది. 

ఆయన కూచుని చూస్తున్నాడు 

మధురాతి మధురం 

బాజాలు (మోగుతున్నాయి బాకాలు ఊదుతున్నారు 

జెట్టి మల్లురు పరిళమిసున్నారు, 

ఏ విధంగా వెనక్కు. తగ్గుతున్నారో 

ఏ విధంగా ఆడుగులు ముందుకు వేస్తున్నారో 

అర్థవృత్తాకార గతులలో ఏ విధంగా పదచాలనం చేస్తున్నారో 
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వాళ్ళందరినీ చిత్తు చేశాను 

అదుగో పడి ఉన్నారక్కడ 

పంచకం, నీ జెట్టిమల్లురు 

ఆయన దగ్గరకు పరుగుతీకాను 

ఆయన నా వీపు తట్టాడు 

మధురాతి మధురం 

ఆహూతులంతా ఒక్కొక్కరూ చెదరి పోయినారు 

ఎవరికివారుగా వారి దారిన వెళ్ళిపోయినారు. 

ఆయనను చూడని వారికి 

చావు [బతుకులు రెండూ కూడా మల్చభూమి 

కాని ఇతరులున్నా రే ఆయన్ను చూసిన వారికి 

మధురాతి మధురం 

దేహరూప్పుడు కాడాయన 

సమాధి అవస్థ 

నేను ఆయన్ను చూడగలను 

హృదయ కమలాన్ని మకరందంతో ఆయన మాధుర్యంతో నింపుతాడు 

ఆయన ఊర్పుతో నన్ను ఉత్తేజ పరుప్తాడు 
మధురాతి మధురం 

జన్మజన్మాలు ఈ విధంగా దొర్హిపోతాయి 

నా బంధనాలు ఛేదించాడు, నా పాళాలు కోసివేళాడు 

స్వేచ్చాభానూదయమయింది 

గురునానక్ అంటాడు 

మధురాతి మధురం 

ఎక్ పిత ఎకన్ హమ్ బరక్ 

ఒకే భగవంతుడు ఆందరికీ తండి 
మనమంతా ఆయన బిడ్డలం 
ఓగురూ, ఓమ్మితుడా, నాహృదయాన్ని సీకు అంకితంచేసుకొంటున్నా చు 

నీవు నన్ను వదిలివేస్తే, భగవంతుని కిరణ లేశం నన్ను పొందనీ 
నీ పాదాలు స్పృశిసాను 

వాటిని కడుగుతాను, 
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నా హృదయమరితా సీ శ్రే అర్పిస్తాను 

ఆలకించు, మితుడా, నేను నిన్ను శరణు ఫోందాను 

భగవంతునితో ఏకం కావడం ఎట్టానో నాకు బోధించు 

గర్వం నుండి తప్పించుకొని బయటపడు 

ఆయనను శరణు పొందు 

ఆయన ఏం చేసాడో దానిని సంతోషంతో అంగీకరించు 

ఆలకించు నా మితుడా 

సీ కాయాన్ని, నీ మనస్సును, నీ సమస్తాత్మను ఆయనకు ఆర్బించు 

దై వసాకాత్కారపు వెలుగును దర్శించు 

నా (పభువు ఆశీస్సువల్ల 

పుణ్య పురుషుల 

సాధు పుంగవుల అను గహంవల్ణి 

దివ్య నామం నాకు మధురమైనది 

తన సేవకుణ్జి సద్గురువు కటాక్షించాడు. 

రాగ్ సొరల్ ఛుటిలు 611.612 

X XK XK ర 

మూఢ నమ్మకమనే పెంకు పగిలిపోయింది 

మనసు దీ పి పొందింది 

కాళ్ళ సంకెళ్ళ తెగగొట్టాడా గురువు, బందీకి స్వేచ్చను (ప్రసాదించాడు 

రూపాంతరత్యం ముగిసింది 

కుతకుత ఉడికిపోతున్న పాత చల్లబడింది 

గురువు చల్పబరచే నామాన్ని ఇచ్చాడు 

పవిత్ర వ్యక్తి నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి, నా కోసం పొంచి ఉన్న 
మృత్యు కింకరులు, నన్ను విడిచిపోయినారు 

నన్ను నిర్భంధించిన ఆతడి నుండి నాకు విడుదల లభించింది 

న్యాయాధిపతి ఇప్పుడు నా విషయం ఏమి చేస్తాడు ! 

గా కర్మ భారం తొలగించబడింది, 

నేను దానినుండి విడుదల పొందాను 

సము దంలోంచి తీరాన్ని చేరుకున్నాను. 

గురువు నాకీ ఆన్నుగవాం [వసాదించాడు 

నా స్థానం సత్యమైనది, నా పీఠం 
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సత్యమైనది, సత్యాన్నే నేను (పత్యేక లక్ష్యంగా చేసుకున్నాను 

సత్యమే నా పెట్టుబడి, సత్యమే వ్యాపారంచేసే 

సరుకు, నానక్ తనక్ ఇంటిలో చేర్చి ఉంచాడు. 

క్ గ న 3 

మాడ, శా 1002 

మానవునితో భగవంతుని బాంధవ్యం 
నీవే నా తం్మడివి తల్లివి . 

నీవు నా బందుగుడవు |భాతవు 

అంతటా నిండి ఉన్నావు నీవు నా రక్షకుడవు 

నీ అను[గహంవలన నిన్ను నేను గురించాను 

నీవు నా [పాపు నీవు నా మన్నన 

నీవు వినా నాకెవరూలేరు నిఖిల (పపంచం నీ [క్రీడారంగం 

మానవులను అల్పజంతువులను నీవే సృష్టించావు 

సీ ఆనందానిక్రై వాళ్ళవాళ్ళ విధులను నియామకం చేశావు 

నీవు సృష్టించిన సమస్తమూ నీదే మాదంటూ ఏమీ లేదు 

సీ నామాన్ని ధ్యానిస్తూ నేను గొప్ప ఊరట పొందాను 

నా హృదయం సేదదీరింది నీగుణగానంవల్ల 

సద్గురువు (పరిపూర్ణ గురువు) నన్ను అభినందించాడు, నానక్ 

తన కష్టాలనుంచి గ ట్రైెక్కాడు 

భగవంతుని పాదకమలాలను _పేమించే ఆమె 

[శావణంలో సంతోష స్వాంత 

ఆమె మనో దేహాలు అచ్చ _పేమతో సంలగ్నమెనాయి 

నామమే ఆమె ఏకైక ఆధారం 

ఐహిక సుఖ వ్యామోహం కల్ల 

ఆవి బూడిద అవుతాయి 

భగవదమృత బిందువులు సుమనోహరములు 

ఎవరికైతే సాధు సమాగమంచేకూరుతుందో 

ఆతడు వాటిని పానం చేస్తాడు 

వనసీమలు లోయలు 

నిరుపముడు, సర్వవ్యాపి భగవంతుని తోడి 

ఆనందాన్ని ఆనుభవిస్తాయి 
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భగవంతణి కలుసుకోవాలని నా మనను వేచి ఉన్నది. 

ఆయన అను,గహమే నాకు దానిని సిద్ధింపచేయాలి 

భగవత్సావాత్కారాన్ని పొందిన నా నహచరులకు 

నేనెప్పుడూ వర్గితుడనే 

నానక్ భగవంతుడు దయాపూర్ణుడె 

వాక్కుతో మానవులను 

పునర్తీవితులను చేస్తాడు 

భగవన్నామాన్ని తమ హృదయాలలో బంధించుకున్న వారికి 

[కావణం సుఖదాయి 

వా ధపదంలో ధన పిళాచాన్ని ఆరాధించే ఆమె 

సంశయంలో కూరుకొనిపోతుంది 

శత సహస అలంకార భూషితురాలైనా 

అవి దేనికీ కొరగావు 

మానవుడు తాను అధికంగా (పేమించేవి 

క్షణంలోనే అతజ్జి విడిచి పెట్టిపోతాయి 

అతడు చేతులు వేలవేస్తాడు 

అతడి శరీరం వణుకుతుంది | 

వర్ణహీనళ చెంది పాలిపోతుంది 

తనువు శిథిలమెన ఆనాడే మానవులు దాన్ని (పేతమంటారు 

మృత్యుకింకరులు చుట్టుముట్టి ఆత్మను కౌనిపోతారు 

వాళ్ళ రహస్యాన్ని ఎవ్వరికీ చెప్పరు 

మానవుడు తాను చల్లినదేదో అదే కోతకు వస్తుంది కర్మ శేత్రంలో 

నానక్ ఆయన రక్షణ కోరిన మానవుడికి 

భగవంతుడు తన పాదాలనే తెప్పగా ఇపాడు 

తమ శతక్షకుడై న గురువును _పేమించినవాళ్ళు 

భాడపదంలో నరకం పొంత బోరు. 

న XK XxX గ్ 

గురూపదేశం నాకు రక్షణ 

అస్ని వెపులా ఆది నన్ను కాచి ఉంటుంది 

భగవంతుని నామంతో నా ఆత్మ ముడిపడి ఉంది 

ఇప్పటి వరకూ పాపిష్టి మృత్యువు పారిపోయింది 

కీ ప్రభూ సీవు అనందాన్ని అను[గహిసావు నాకు 
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సర్వ వ్యాపకుడైన భగవంతుడవు సీవ్యు 

నా బంధనాలు తెంచావు 

నా హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేశావ 

నానక్, భగవంతుడు నాశరహితుడు 

ఆయన ఆరాధన నిష్ఫలం కాదు 

సీ నామం జపించగా, 

నీ భాగవత (శేష్టులు హర్షిస్తారు, వాళ్ళ కోరికలన్నీ సఫలీకృతమవుతాయి 

xX X x xX 

సొరక్ వ 626 

చేతులతో తాళం వేయి, కన్నులను మృదంగాలుగా చేయి 

సీ ఫొలమే మూడు తంతుల వీణ, శవోయుగళి మధుర వేణువు 

నాలుకే ఆలాపన 

హస్త చాలనాలతో అందెల ఘలం ఘలఆతో అనుగుణం 

గా హృదయ నృత్య మొనరిఆచు 

భగవంతునికి నృత్యాన్ని సమర్పించు 

దయాళువై న అతణ్ణి సీ | పేక్షకుడనుకో 

చూడు నీ ఆహార్యము, అలంక రణలు 

సమస్త పృథివి సీ రంగస్థలం చేసుకో 

మీది ఆకాశాన్ని చాందినీగా ఆనుకో 

[పాణశ క్రి అన్నిటి నిర్వాహకుడు 

సీటి నుంచి, తక్కిన మూలకాల నుంచి 

భగవంతుడొక తోలు బొమ్మను చేళాడు 

దానికి కదలికలు సం్యకమింప చేశాడు 

భూతలం నాలుగు మూలలా భగవంతుడు 

సూర్యచం[దులనే దీపాలను వెలిగించి నిలిపాడు 

పదిమంది నాట్యగ త్తెలు, ఐదుగురు వంత ఆడే వాళ్ళు కలిసి 

ఒక మందిరంలో ఉన్నారు 

వాళ్ళు ఎవ్వరికి వారు అభినయిస్తున్నారు 

అందరూ వేరు వేరుగా మాట్లాడతారు 

(పతి ఇంట్రోనూ రా(తీ పగలూ 

నృత్యం సాగుతూనే ఉంటుంది 

(పతి హృదయలోనూ బాజాలు 
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(మోగుతూనే ఉంటాయి 

లౌకిక కార్యకలాపాలలో ఒకరిని 

నాట్యం సలిషేట్లు చేస్తాడు భగవంతుడు 

మరి ఒకరిని నివృత్తి మార్గానికి మళ్ళిస్తాడు 

ఇంకొకరికి జన్మాంతరాలె_తే దుస్థితిని కలిగిస్తాడు 

నానక్ అంటాడు, 

సద్గురువును సందర్శించ గలిగిన వాడు 

నాట్యం చేయనే చేయడు, 

రొడ్ తలిరాగ్ ఛు. 884 _లో 

మానవుడు వేదాలు చదవనీ ఆధ్యయనం చేయనీ 

నివాళి, భుజంగ యోగాలను [పదర్శించనీ 

పంచ మహాపాతకాల సహవాసంనుంచి అతడు తప్వుకోలేడు 

అది ఆసంభవం, ఆంతేకాదు అహంకారానికి మరింత లోగిపోతాడు 

ఓ నా (పాణాధికుడా, భగవంతుని దర్శనం ఈ విధమైన సాధనలద్వారా సాధించ 

లేవు 

నాకు తెలుసు, ఏమంటేనేనిటువంటి వెన్నో చేసి చూశాను 

అలసి సొలసి భగవంతుని ద్వారం దగ్గర సొమ్మ సిలి పడిపోయినాను 

నాకు ఆయన క్లానాన్ని, వివేచనను [పసాదించగలడని 

మౌన |వతాన్ని పాటించనీ మానవుడు 

పర్ణభక్షణం మ్మాతమే చేయనీ 
అడవిలో వస్ర్రరవాతుడె సంచరించనీ 

భూమి మీడి పవిత్ర యాతా షే తాలన్నీ సందర్శించనీ 

కాని ఈ ఐహిక మోహాలనుంచి అతడు తప్పించుకోలేడు 

ఆతడు విమోచనం కోసం ఒక పవి[త కేతంలో 

ఆవాస మేర్పరచుకొని తలబద్దలు కొట్టుకొనేంత (పయత్నించవచ్చు 

కొని అటువంటి లక్ష (ప్రయత్నాలు చేసినా మనసు లోని మాలిన్యాలు అతడిని 

వీడి పోవు 

అనేక రకాల గొప్ప గొప్పదానాలు చేయవచ్చు అతడు 

కనకం, కాంతలు, గుర్రాలు, ఏనుగులు ఆను గహించ వచ్చు 
ధాన్యం, వస్తా9ిలు, భూములు, కోకొల్లలుగా ఆతడు సమర్పించవచ్చు 

అయినా అతడు భగవంతుని ద్వారాన్ని సమీవీంచ లేడు 

పూజలు, ఆరాధనలు సాగించనీ, 



(శోవటర 

విధేయ (వతం పూనసీ, దండప 9ణామాలా చరించనీ 

షట్కర్మయుతుడే కానీ, 

ఆ పథంలో అతడు భగవంతుణ్ణి కనలేడు 

అహంకార జాలకాలలో అతడు చిక్కుకుంటాడు కేవలం 

క్29 

మానవులు యోగం పట్ట విసుగు చెందారు, ఎనఖై నాలుగు సిద్దులపట్టవేసట 

మానవుడు దీ రజీవనాన్ని_ సాధించవచ్చు, 

కాని భగవంతుని సాంగత్యం పొందక పోతే 

అనేక జన్మలెత్తవల సే ఉంటుంది 

రాజరికపు కీరీడలను ఆనుభవించ వచ్చు 

రాజ్యానందాన్ని పొందవచ్చు, అప౦తిహత మెన 

ఆజ్ఞలను జారీ చేయవచ్చు 

పరమ రమణీయమైన శయ్యలాతడికి ఉండవచ్చు, 
చందనం, అగరు ఆయన అఆనుఖో కములు కావచ్చు 

కాని అవన్నీ దారుణమైన నరకద్యారాన్ని సమకూరుస్తాయి 

శొందారు 

ఆయన భాగవతులతో కూడి భగవంతుని స్తోతంం చేయడం అన్నిటికన్నా మహ తర 

నానక్ అంటాడు 

పూర్వ జన్మతో ఆతడు చేసిన పనులే ఈ జన్మలో 

అతడికీ అదృష్టం కలగటానికి ఆస్కార మవుతాయి 

నీ ఆరాధకుడు, ఓ |పథూ, నీపే9మామృతంతో చొక్కి_ ఉన్నాడు 
దిక్కులేని వారల కష్టాలు పో కార్చే దయామయుడు 

దయచూపాడతనికి, ఆతని ఆత్మ భగవంతుని స్తో తంలో సంలీనమైంది 

సారల్ వు 641 

(శావణం (జూలై) 

[శావణంలో వధువు సంతోషభరిత 

భగవధ్యాన మగ్నునితో 

ఆమె మనోదేవాలు 

(పభువుకోసం తహతహతో సంలగ్నమై ఉన్నాయి. 

ఆనందంకోసం [ప్రయత్నాలు చేయడం 

౨ 1 తర నన ఇఇ సన్ను 

మైనది 
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అది ఎప్పుడూకూడా దుమ్ములోనే కలిసిపోతుంది 
కొని దివ్య పేమ మధురిమను ఆమె భావిస్తుంది 

ఇందులోనే ఆమె తనవిశ్వాసాన్ని నిలుపుతుంది 

పచ్చని ఆరణ్యాలు, అడవి బయళ్లు భగవంతునిలో 

నిత్యనూతనంగా (ప్రకొశిసాయి 

జీవచై తన్యమూ, శ క్రీ పభవస్థానమాయన 

ఆమెకూడా ఆయనకో సంనిరీక్షి స్తున్నది 

ఆయన కుటిలో విహరించేందుకు 

భగవంతుని కనుగొని ఆయనను  పేమించే వారందరికీ 

నేను సమర్పితుణ్ణి 

భగవంతుని నామం రంజకమైన వారండరికీ 

నాజీవితాన్ని లగించు 

[కావణంలో బహుళ వర్షమాసంలో 

భగవంతుడే తమ ఏకెక ఆధారంగా 

ఆయన (పేమే తనఏకైక పావ్యంగా దర్శిస్తారో 

అటువంటి వాళ్లు మాతమే సంతోషిత స్వాంతులైన ధన్యులవుతారు 

వారమవా, మజ్దాథు, 184 

భాదపదము (ఆగన్లు) 

లే (బాయపు జవరాలు పురషాసక చితయె పరుగులు తీసే 

భయము, సందేహము, బాధ, ఆమెకు ఎదురవుతాయి 
వెయ్యిఆందాలు తనకున్నా 

అవేమీ ఆమెకుపయోగపడవని తెలుసు కుంటుంది 

ఆమెశ్వాన ఆగిపోగానే 

ఆమె చెలికాం డు, సన్నిహితులు ఆమెను విడిచి పెడతారు 

మృత్యుకింక రులు చుట్టుముట్టి నప్పుడు 

ఆమెను వాళ్లెవరూ రక్షించలేరు 

ఆమె విధివాతకు అందరూ ఆమెను వదిలి వేసారు 

అయ్యో అటువంటి దృళ్యం ఎదురై నప్పుడు 

వణికిపోయే ఆమెహృదయం ఎంతగానో కృంగి పోతుంది 

పాలిపోయి ఆమె ముఖం మృత వెవర్ణ్యం పొందుతుంది 

కర్మఫలం అనుభో క్రమవుతుంది 

సభాశుభములే కాని ఏవైనా 

పంతాబీ 
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సద్దురుని పాదాలపొంత రక్షణను కోరుకో 

ఆయనేనిన్ను దరిజేర్చేనావ 

బాదపదంలో కష్టాలు బాధించవు 

ప్రభువును వినయంతో సేవించుకొన్న వారికి 

భగవంతునిసాయం ఆర్థించిన వారికి 

ఆయన స్వేచ్చ పసాదిసాడు బహుకృతిగా 

వారమవా, మజా శ. 184 

వ సే గ్ గ్ర 

గురుగోవింద సింగు 

సీ మహిమాతి కామిత నుంచి 

ఓ భగవంతుడా నాకీ వరాన్ని _పసాదించు 

సత్కర్మల నుండి నేనెప్పుడూ 

వెదొలగకుండునట్టు 

జీవితరణరంగంలో నిర్భయంగా నిలిచి 

సకల శ|తువులతో పోరాటం సాగించేటట్టు 

ఆత్మవిశ్వాస పూర్వక ధైర్యంతో 
జయ [పకటనం చేసేటట్లు 

నీ స్తుతులను గానంచేయడమే నా పరమాశయమయ్యేటట్టు 

సీ మహిమ నా మనస్సులో నాటుకొనేటట్టు 

ఈ మర్త్య శరీరం తన పరిమితులను [పాపించి నప్పుడు 

అపరిమిత సాహసంతో పోరాడుతూ మృతినొందు నట్లు 
బంణీచరిత ముంగోళలీతిర 

x x గ్ Xx 

ఆయన మసీదులో ఉన్నట్టుగానే 

ఆలయంలో ఉన్నాడు 

ముస్తీం (పార్ధనలో ఉన్నట్టు 

హిందువుల ఆరాధనలో ఉన్నాడు 

మానవులంతా ఒకటే, వేరు వేరుగా కన్పించినా 

ధనపతి వారలు దివ్యలోక గంధర్వులు 

దేవతలూ, రాక్షసులూ నిధి నిక్షేపాలను సంఠక్షిస్తున్నట్టు 

వారివారి పరిసర వాతావరణానుగుణమైన అలవాట్లతో 

హిందువులూ ముస్టిములూ అంతా ఒక్కటే 
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కాని అందరు మను ష్యులకూ ఆవేకళ్ళు 

అదే ఆకృతి- ఆంతా ఆ నాలుగు భౌతిక పదార్థ సమ్మేళనమే 

పృధి వ్యాపస్తేజో వాయువులు 

(నిప్పు, నీరు, నేల, గాలి) 

ఈ విధంగానే హిందువుల పరమాత్మ ముస్టిము అ అల్దా ఒక్కడే 

పురాణాలూ, ఖొరానూ కూడా ఆ (ప్రభువునే స్తుతిన్తున్నాయి 

అవన్నీ ఒకే ఆకృతిని చూపుతున్నాయి 

ఒకే పభువు వాటన్ని టికీ కర్ర 

అళల్ శ న్లతల్ లోర్, 16: 

X xX X A 

మహతాత్ములకు జయము 

ఇహ జీవనపథంలో వాళ్ళ పెదవులపై [పభువునామం ధరించే వారికి 

గాఢంగా తమ హృదయాలలో 

ఎల్లప్పుడూ ధ్యానిస్తూ ఉంటారు 

ధర్మోత్సాహ శ కితో 

శరీరం నళ్వర వస్త్రమని తెలుసుకొని 

జీవిత సంక్షుబ్ధ సాగరాన్ని తరించేందుకు 

(ప్రభువు నామాన్ని, [ప్రభువు సంస్తుతిని 

తమను దరిచేర్చే నావలాగా వాళ్ళు చేసుకున్నారు 

దృఢమైన సంగరాహిత్యమే వారు ధరించారు వస్తంగా 

అదే వారికి కవచ దుర్గం 

దివ్యజ్ఞానం. వాళ్ళ మనసులలో వెలిగే దీప్తి 

వాళ్ళ వివేకహస్తాలే వారుపయోగించే సమ్మార్డ్ని 

జ్ఞానమనే చీపురుతో అధై ర్యాన్ని, అసత్యాన్ని 

అంతా చిమ్మి వేసారు వాళ్ళు 

| 

క్ దొ బతా ర- రతర సి 

గ య XK xX 

కీ (పియా 

ఎరుగుదువో, నన్ను ఎరుగవో 

అది నీత్తం 

(నీ చిత్తం వచ్చినట్లే జరగసీ) 

దయచేసి ఒకసారిరా, నా హృదయాన్ని అలంకరించు, 

వంజాల్లీ 



గురుగోవీంద సింగు §33 

అయిపోయింది, నేను త్యకుణ్ణి ఆయినాను, 

ఆవల దూరంగా ఉంచబడి వందసార్లు నేను 

సీకుస మర్ప్చితుణ్ణి అయినాను 

సీ పాదాలవద్ద వందసార్లు మృతుణే అయిపడిపోయినాను 

రీ [పాణ్యపియా 

స్వర్గ మర్తాలు నీకోసం వెతికాను 

సీ వలెనాకు ఆన్యులవరూకారు 

నిన్ను వాళ్ళు మర్తుడనుకొన్నారు. గోపాలుడవేనని 

వాళ్ళు నిన్నురంజకు డన్నారు _స్రాణవియా! 

కాని వాళ్ళకు తెలియదు, నీవు నా భగవంతుడవు. 

నౌ స్వర్గం, నాఆత్మవని 

నీగూర్చిన పారవళ్యానందంతో సీపాదాలవద్ద 

నూరుసార్హు నేను పాణాలు విడిచాను 

ఎరుగుదువో ఎరుగవో నన్ను, ఓ పియా 

నీ చిత్తం వచ్చినట్లే కానీ 

ఒక_సారిఠతా, నావృదయాన్ని 

ఆలంక రించు పాణ పీయా 

సీ (పేమ నన్ను పట్టి ఈడ్వగానేను వచ్చాను _పాణ్యపియా 

ఎంతో దూరాన నా తల్లి దండుల పంచనువీడి 

(పాణ (పియా సీవేనా ఏకైక శరణ్యం 

ఆడుదానిని నీకోసం ఆర్తితో పిలుస్తున్నాను 

ఓ రాజా ఇనయాత్ 

దయతో నన్ను అను గహించు 

పియా, 

నీక నెను తెలియనీ, తెలియక సోసీ 

ని చిత్తం వచ్చినట్టుగానే కానీ 

దయచేసి ఒకసారి, నాహృదయాన్ని ఒకసారి 

అలంకరించు (పాణ (పియా 

x Xx x X 

పియాచూడు 

నాచాతుర్య మంతా, 

నా నేర్పంతా వ్యర్థ మెంది 

ఖంధనాలతో కట్టుపడి నేను విలపిస్తున్నాను 
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గురువులు, తల్లిదం[డులు, [థాతలు 

నన్ను కదవ బెట్టివేశారు 

మన అనుబంధాలు విడదీశారు, తెంచివేశారు 

భేదాల నెన్నడూ నేను నావిగా చేసుకోలేదు 

వాళ్ళ ఇళ్ళు, హృదయాలు, రంజించను 

భగవంతుడికే తెలుసు, మళ్ళీ మనం కలుసుకుంటాము 

ఇవాళ సరే మనం విడిపోవలసి ఉన్నది 

ఈ వీడ్కోలు నాఆత్మను పొడుస్తున్నది, ఓ వారిన్ 

నా హృదయంలో బాణంలా గుచ్చుకొంటున్నది 

X య X X 

భాయివీర్ సింగ్ 

(అూనవ్రువ్చునచనముగా ఖావితము) 

మమ్ముల్ని అపచయం చేయడానికి అనుగహించావు 

తొదిమల నుండి చీలికలై పోకుండా విడివడినందుకు సంతోషంమాకు 

మా సుగంధ పరిమళాన్ని స్వాయు త్రం చేసుకొంటున్నావు నీవు 

మేము నీవక్ష: స్పరా మాధుర్యాన్ని పొందుతున్నాము 

ఆ పిమ్మట నీవు విసరిపార వేస్తావు 

మేము అప్పుడు నీకూ, మాకూ కొరగాకుండా పోతాము 

మాగతానిక్కి ఆగతానికీ 

దుమ్ములోకలిసి మేము పడిఉంటాము 
దారిపో యేవాళ్ళు మమ్ముల్ని కాళ్ళకింద తొక్కి పార వేస్తారు 

|కూరంగా రేకురేకుగా చీల్చి వేస్తారు 

రెక్క-లుతరించిన చిన్నిచిన్ని పులుగుల వలెమేము చెదరిపడి ఉంటాము 

సీ లాలన అనే పాణాంతక మైన ఆనందాను 

భూతికి నాశరహితస్మృత్యంకము ఇప్పుడు మాఆత్మ 

మా వినాశనంలోనుంచి కూడా కృతజ్ఞతా 

గీతాలనే మేము ఆలపినూ ఉంటాము 

ఓ(పియా, ఓ[పియా | 

X X గ x 

(కొబితాధి దోనలోతో కతవిఖావణము) 

సుదూర లోకాలలో సమున్నత హర్మ్యాలలో 

పంజాబీ 



భాయివీర్ సిలిగ్ 

కవితాధి దేవత వసీ స్తుంది 

ఆత్మ సంగీత వినీల తరంగాలలో తేలియాడుతూ 

తనదైన దివ్యవై భచోజ్ఞ్యలతతోడ 

ఒక సంధ్యాసమయాన ఆమె దివినుండి భువికి దిగివచ్చినది 

ఉదయోజ్వలకాంతి పుంజవసనయై 

జీవ శతకాంతులు వెల్రివిరుస్తూ ఉండగా 

మధురగానామృతాన్ని ఆస్వాదించి మత్స్తయై 

(పేమోన్మ త్ర, పారవశ్య చితయె 

పసిడితీగపై మెరిసిన హీమబిందువువలె 

సరులుగా పోహళించిన మౌక్తిక జ్యోత్య్నవలె ఆమె వచ్చింది. 

ఆఅవశమగు ఆనందమువలె మృదువుగా, 

సుమంజులముగా, సుతారముగ ఆమెవిచ్చేసినది 

తీయనికంఠము నందొదుగులు పోయిననాదము వలె 

సితారుతీగలలో జాలువారిన మధుర మంజుల నాదపు గుసగుస వలే 

ఆతిరమణీయత ఒదవించే అచ్చెరువునో లె 

నక్షతానేకద్యుతులను నాలో పరివ్యాప్త ము చేయుచు 

అమె విచ్చే సెను 

తన్మయ వాదనవేళల సాధకుని కరాంగుళులు 

తాకికంపించే స్వరతంతులవలే 

ఆమె స్పర్శసోకి నామెనెల్టను పులకించెను 

తన్మ యతా భావన మధువై నా హృదయమ్మున పొంగెను 

వేనవేలు సుందర గగనమ్ముల వర్ణ ములొక్కు_మ్మడి 

సంగీతమ్ముగ నాతోఘోషించెను 

నిరహంకారక పరమానంధమ్మున నామది 

పూత మ్మెపాదమ్ములు నిలువక తేలిపోయి నట్టయ్యెను 

ఎగియబోవు పులుగు రెక్కలు సారించినట్లు 

స్యాత్మ పక్షమ్ములు అల్హార్చి నట్రయ్యెను 

మది మ త్రిల్రైను 

సీలాకాశపు సీమలలోనే పరవళతను పొందినాను 

నాలో నీవున్నపుడు 

సమ_స్రము సుందరతరమై భాసించును, 

నీ సౌందర్యము అట్టిది, ఓ కవితాధి దేవతా 

అని నేనంటిన్ని 

వ్వెన్ 
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అయినా ఏమిటితల్లీ ! 

ఇంతలోనే అంత ర్లీతమవుదువు 

ఎందులకీ ఉద్విగ్నుత 7 

ఎందులకెందులకీ చఠశీలత, షణికత, 

పర్వతములు నిలిచిఉన్న వి= ఆనందావగుంఠనములతో 

సాగరములు, సరస్సులు, వనసీమలు, 

(పవ ర్తితములు 

నీ కటాక్ష వీక్షణమది 

ఎందుకింత క్షణ పభము 

మేదురవాత్నల్యాతిరేక దీపాంబర కవితాదేవత 

పలి కెనిట్లు 

చణ పభొచాంచల్యమ్మును 

నియమింపగ శక్తులెవరు ? 

భానుకిరణమిరె మెరిసి 

గీతోత్సవ స్ఫూ ర్రివోలె 

ఆనంత బీవనవేగముతో పరువిడి 

ఆవలి తీరము చేరును 

రసగీతీలోల స్వరముల 

మట్టి సంకెలల కట్టనేర్తురో ళ్థి 

గగనసీమలను ఉల్కాకాంతులు 

తళుకులీనును, తమమున మునుగును 

విరిసిన హరివిల్లున మెర సేఆందము 

ఆందుకొనగ జాలినవాడెవ్యడు ? 

ఇందుకిరణమును, ధగద్ధగిత వ్యజద్యుతిని పట్టజాలుదుర ఎవ్యరై నను 

తారకలవతరించును, మిణుమిణుకుమను 

కొలది కాలము, అటుపై అంత క్షితమైపోవును 

ఎలకోయిల ఎదచీల్చుక కదలాడిన కలకూజిత మున 

జలదబిందుపానోత్సుక చాతక పరిదేవనమున 

ఫొంగిపొరలు (పేరణనెవ్వకు బంధించిరి ఇంతవరకు 

ఉద్వేగో లేజిత సంస్పదనమ్ముననే 

ఇటువంటివి మారి ఇతరములై నవి ఆందముగా అనివించును 

అనంతక్షణీకతగా మనమంతా రూ పొందినాము 



నిన్ను కలలో చూశాను ప్రాణ ప్రియా వ్ 

గోళములు పరి భ్రమించును, గహకక్ష్య్యలు కదిలిపోవు 

వలయమ్ములు జ్వలించు 

వృత్తములందున వృత్తమ్ములు, 

ఆద్భుతముగ పరిిభమించును 

మనమో కాంతి కిరణములవలె 

అనంత భావవేగమున 

రోదసిలో కదలాడే తెరలందును 

చీల్చుకొనుచు ఇంతలోన అవతరించి 

అంతలోనె ఆంత ర్లిత మగుదుము 

తపక్కున మెరసిపోవడ మే మనపని 

ఎందులకని అడిగిన సమాధానమును చెప్పుటకాదు 

మన మరుదెంతుము ఆత్మను దీ ప్రిమంతమును చేయకాంతితో, 

పరవశ మొనరింతుము దానిని త్వదీయాద్భుతానంద స్పర్శతో 

బజీవనస్సులింగ ములు ఇబైైవచ్చి 

శిలలనుకూడా |పేమతో వెలిగించును, నశియించును 

మాకు ఆగడమంటూ లేదు, నిరంతరం పథవ ర్తనమే 

మిణుకుమిణుకుమనుటే పుట్టుక, మిణుగురులే దేహాయమ్షి 

భావనలే, భావనలే అన్నీ, నీ హృదయంలో 

మేమువచ్చి ఆడిపోతాము, 

మనందరిలలాటముల పై భగవంతుడు 

లిభించినాడు భవితవ్యము 

సాగర ఘూర్చితమహత్ భావోద్వేగము 

మానవహృదయమ్ముల [ప్రేమను సృష్షించెడి దానిని 

య Xx X ని 

నిన్ను కలలో చూశాను (ప్రాణ(పీయా 

(పాణ్యవియా నిన్ను స్వప్నంలో దర్శించాను 

సీ బాహువుల్లోకి వాలిపోయినాను 

కాని నీ తనువు క్షణ [పభాకలితము . 

నారిత కౌగిలిలో 

నా బాహువు మాతం వణుకుతూ వుండిపోయినది 

నీ పాదాలకు నా ఫాలము సోకగా నేను _మొక్కాను 
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కొని నా ఫాలానికి ఏమీ కాక లేదు 

నాకు ఉన్నతోన్న తంగా ఒక దివ్యదక్యానివి సీవు 

నేను నిన్ను చేరలేను 
నీ పరిధా నాంచలం ఆందుకొనగ నేను పరుగెతాను 

కాని మెరుపు మెరిసి నట్టు ఎగసినది 

సాచని నా చేతులలో దానిని నేను పట్టుకోలేకపోయినాను 

ఎగసిపోతూ ఉన్నదానిని, (పే మోజ్ఞ్యలాకృతీ 

పెన ఎగసిపోతూ, తావకీనదేదీప్యమానకాంతి తో 

నను దహించినావు 

నా హృదయంలో ఒక జ్వాలను వెలిగించినావు 

నా జీవరహితమృ త్రిక జీవంతో జ్వలించినది 

[పతిరోమము ఆత్మభరితంగా (పకాశిస్తున్నది. 

X Xx య 

విణ, వైణికుడు 

వై ణికునితో వీణ ఇట్లా అన్నది 

“నీ కృతుల కాకృ్ళతి ఇచ్చేదాన్ని నేను” 

అప్పుడు వై ణికుడా ఏణనుతీసి 

గుడ్డ తొడుగు లోపలఉంచేశొడు 

అప్పుడు వీణ [గహించింది 

“నేను కేవలం దారు శకలాన్ని ఒట్టి తంతిని, జీవంలేని ఆకారాన్ని 

నా స్వామి ఆ (పతిషేధ మైన ఇంద జాలమే 

నన్ను సంగీతంతో నింపుతుంటి 

నా అ సీత్వ సమస్తాన్నీ నరనరాన్నీ పరవశింపచేస్తుందది 

అప్పుడు నేను (పేమగానం చేస్తాను 

నా స్వామకూడా నాతో కలిసి పాడతాడు 

(శతిని విని చొక్కి పోతాడు 
అవును ఆయన పాడాడు, ఆనందించాడు 

గానమాధుర్యంలో మెమరిచాడు 

స్వామీనీ నేర్పు అద్భుతమైనది 

నీ పాట అనంతం 

గేయానివి, గొనానివి, పారవళ్యానివి నీవే 

ఆనందానివి, ఆనందదుడవు, ఆనందిశుడివి నీవే 

డ్ x వ్ | న 

పంజ 
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నేను అల్ప పమాణంగానే పిరుగుతాను 

నా వసంతవికాసం ఇత రులద్భృప్టి పడకుండా 

కొండల్లో దాక్కుంటాను మచ్చరపుకన్ను ఏదీ నా మీద పడకుండా 

ఆకాశంనుంచి నాతనుకాొంతిని నేను తెచ్చుకున్నాను, 

అదేమీ గొప్ప చాటింపుగా చెపవ్పడంకాదు 

నన్ను సృష్టించిన వానినులచి వినయమనేబహూకృతిని యాచిస్తూ 

నేనీ పపంచంలోకి వచ్చాను 

నేను దివ్యహిమాన్ని తాగుతూ, సూర్యకిరణాల 

ను ఆహారంగా స్వీకరిస్తాను. 

రాతులు చంద కిరణాలతో ఆడుకుంటాను 

నా పరిమళంలోనే కూరుకొని చొక్కిపోయి సంతోషంగా జీవిస్తాను 

పగటిపూట తేనెటీగను కలుసుకోవడం తగని సిగ్గు నాకు 

ఉత్సాహంగా గాలులువీస్తూ నన్ను చుట్టుముట్టటానికీ వచ్చినప్పుడు 

నాతల నలిగిపో యేట్లు చేయవు, 

ధ్వనిని ఉత్సాదించవు 

ఆజ్ఞాతంగానే ఉండిపోవడం నా కోరిక, 

నా పేరు ఎవరికీ తెలియకుండా. 

Xx Xx X Xx 

ఒక శిలపడిీి ఉన్నది 

రూప రేఖలులేవు, ఆకృతిరహితం 

ఓ శిల్పి దాన్ని చూడటం తటస్థించింది 

దానిలో ఆతడొక బొమ్మను రూపకల్పన చేశాడు 

ఉపయోగపడని భాగాన్ని తొలగించి వేశాడు 

ఒకచేతిలో ఉలిని తీసుకున్నాడు 

వేరొక చేతిలో సు త్తిని పట్టుకున్నాడు 

తొలిచాడు, మలిచాడు 

పనికిరాని భాగాలను తీసి వేశాడు 

ఓీవో చూడండి, ఆది ఆందమైన రూపు సంతరించుకొన్నది 

నిరాకృతిక మైన ఆ శిల 

తాదృశంగా 

నా మనో ఫలకం 

రూపరేఖలు లేవు, ఆకారం లేదు, 

ఒక శిలా ఖండంలో 



ye - ధఘంణొోవ్లీ 

నా (పభూ 

దానిమీద నీ బింబాన్ని మలుచుకో, 

ఓ నా పథ నీవు శిల్సివి 

నీ శిల్పం అనురాగ _పేరకం 

దీనినర్ధం చేసుకొనే శక్తిని నాకు [పసాదించు 

నాకళ్ళనుండి ఆజ్ఞానం పొరలు వీడునట్లు చేయి, 

X స గ గ 

పురాణసింగ్ 

దివ్య[పాసాదాలు, మహా భవనాలు వర్ధిల్లుగాక 

అంతకన్నా చిన్నచిన్న కుటీరాలు వర్జిల్లుగాక 

కొడుకులూ కూతుళ్ళూ ఇంటా బయటా సుఖసంతోషాలతో నివసించనీ 

ఆరామాలన్నీ నిత్య వసంతంగా కలకలలాడసీ 

పంటలు పుష్కలంగా కొల్లలుగా వండనీ 

పిప్పల వృక్షాలూ, చూత వృషాలూ వర్థిల్తసీ 

ఎల్లప్పుడూ పచ్చగా ఉండే వటవ్భ శాలు 

అనంతకాలం నిలిచి ఉండనీ 

నీ సతత శ్యామల మల్బరీ వృక్షాలు కలకాలం నిలవనీ 

బదరీతరులు వర్థిల్లనీ ఆనంతకాలం 

నీ వృక్షజాలమంతా, నీ కసిందలు, నీఫలగుల్మాలు వర్థిల్వనీ 

నీ బదరీ ఫలాలు మధురములు 

వ జకాంతులు పర్వేనీ నీటి ఊటల నీరుతియ్యనిదే 

నీ పర్వతాలు దేవదారు వనాలతో ఉన్నతో న్నంతగా మనోహరంగా 

ఉంటాయి 

సీ భూమ్యాకాశాల బహుళ వర్ణాలు కలకాలం నిలవనీ 

సీ ఇల్లాళ్ళు చల్లగా కలకాలం మననీ (3) అ 

నీవషకుసంపద చలగా వరిలనీ నో థన 
పాలుపితికే పల్రెపడుచు లందరూ వర్షిల్దుదురుగాక 
నీ శికవులంతా రోదనలతో కలకాలం వర్ణిల్లనీ 
నీ దధిభాండాలన్నీ ఎల్లప్పుడూ నిండి ఉంటాయి గాక 

మీగడ కరుళ్ళు తేలియాడుతూ ఉండగా 

అరుజోదయాత్సూర్య మే తిరిగే కవ్వాలు 

ఆరోగ్యాన్ని, పుష్క లక్వాన్ని సమకూరుస్తూ 



పురాణ సీంగ్ &4i 

స్రీలు: పురుషులు, పని పాటలు చేసే వాళ్ళు కలకాలం వర్ధిల్లాలి 

వాళ్ళ (శమ, నేర్పు కాథ్యతంగా వర్ధిల్లాలి 

నీ మహాభవన నిర్మాతలు కలకాలం వర్ధిల్హాలి 

నె_్రిపెన ఇటుకలు, సున్నము మోసుకొనిపోయే వాళ్ళు 

కలిపిన మట్టిని ఎత్తైన సారువుల పెకి తీసుకొనిపోయేవాళ్ళు 

వాశ్ళసురుచిర స్వప్నాలు బిహు దీ రంగా వి స్తరించును గాక 

సుదీర్హ మైన హేమంత నిశీధాలు (పేమపూర్ణములగునుగాక 

మా చిరుహసాలు మహత్కా_ర్యాలు సాధించని 

మహ త్తర ఫలితాల నిచ్చే [పణాళికలు రూపొందించు 

నిఖిల [పపంచం కోసమూ 

[పథమ చందుడు హతుడ్రెనట్లు 

అడుగడుగునా నా (వియభూమీనీ పై 

శత సహసమహదాశీస్సులు [(గుమ్మరిసాను, 

సంతోషించు, సంతోషించు ఓ మితు)డా 

స్వర్ణ, హరిద్ర వర్ణ సారస పుష్పాలతో 

వసంత హర్టాతి రేకవిక సనములు 

క్షీర ధవళములు వేసగి _పొద్దులలో ఉల్పసనములు 
ఆనందించు ఆకాశంలో దట్టమైన నల్లని మబ్బుగముల ఫెళ పెళార్భ 

టలకు, గర్హనలకు 

వానల నెల శావణంలో ఆనందించు 

ఆకాశ వాసుల సందేశాలు వానరూపంగా నీకు అందించే 

జడివాన చినుకుల ట పటపలను ఆలించు 

మబ్బుశాలువలు హ_సగతం చేసుకోవటానికి పరుగులు తీ సిదూకు 

(శావ్యుమైన వాటి గర్భా స్వరాన్ని సీ వశంచేసుకో 

బాటసారులను ముద్దముద్దగాతడిపి వే సే కుండపోతను 

ధారాపాతలగా కురుస్తున్న వర్షంలో 

పొట మరించి రసం చిప్పిలుతూఉన్న 

వానచినుకులతో మి శితమవుతూ ఉన్న 

మామిడిపళ్ళను ఆస్వాదిస్తూ ఆనందించు 

పత, పుష్పవర్ణశోభను సం[పీతితో ఆనందించు 

పండిపోతున్న మల్ఫరీ ఆకుల విలాసాలను 

గురువులయుడ అత్యంతాత్మీయ మైన సీ [| పేమారాధనలను ఆనందించు 

ఈ ముడిని గట్టిగా బిగించు 



క్ర4ీఏీ 

సద్లురుని ఆలనాపాలనలపట్లనే సంపూర్ణంగా ఆధారపడు 

వెలిగించు వెలిగించు ఆ జ్యోతిని- సద్గురువులు 

సీ యందను[గహించిన [కేమను 

ఎన్నటికీ దానిని నీనుండి తొలగనీయకు 

నీ వాహినుల గుంిడెల్ట్" జ్వలించే జ్వాల 

దానివై పుచూడు, హిమవత్పర్వతా,గంమీద [పకాళించే దానిని 

సదురు కటాక్షంద్వారా ఉజ్వలంగా దీ విమంతంగా 
శే జ టీ 

జ్యలించే జ్యాలను 

పాదకమనుషులకు పియం దకదర్మను 

కేం|దంలో | పియునితో నిలబడు 

అక్కడ నిలబడు, ఓ వీరుడా నీ భుజంమీద 

కృపాణాన్ని భరించి 

రణరంగంటోకి నిర్భీతిగా దూకు 

ఓ సాహసి నిర్భయుడవై న నీవు 

జో ఎల్లప్పుడూ జయిసావు 

సదురుడు నీ అండబాయక ఎల్లపుడూ 
౧ యు 

ఉండనే ఉన్నాడుక దా- 

wR re 

ధనిఠరొమ్ ఛ(త్రక్ 

మై ్రి 
రా మితుడా ఇక్కడ కూచుందాం ఇద్దరం 
జీవితపు రధ్యలో మనంతారసిల్హాము 

5.1 రాతి ఇక్కడ, మళీ రేపు విడిపోతాము 

విడిపోవడానికే గదా కలుసుకుంటున్నాము 

ఆ స్తరణాన్ని పరుచుకోహాయిగా వి శమించు 

బడలిన పాదాలను _పక్షాళనం చేసుకొని విశ్రాంతి తీసుకో 
అప్పుడిక మన తలంపులు 

పరస్పరం సంతోష్మపదములవుతవి 

అతిధికి అతిధికి మధ్య 

ఏమైనాగారడీ చేశావా ఏమిటి ? 

చూపుతోనే నన్ను ఆకట్టుకొన్నావు 

పంజాపీ 



ఓ నామి[తుడా నవ్వునేవరించేవాడా 

నా హృదయాన్ని విముగ్గం చేళావు 

ఇప్పుడిక మనం కలిసి తిందాము 

ఇద్దరికీ కాంక్ష్యమైన గమ్యస్థానం చేరుకున్నాము 

జ్ఞానపు విందును అనుభ విద్దాము 

ఆత్మానందం వెల్లివిరియగా 

సివు సయ్యదువు, నేను బాహ్మణుడను 
దై వదూర మైన ద్యేషఆతో దూరస్థుల మెనాం మనం 

కులంపేరున, మతం పేరున 

కూరవిధికి గురిఆయి చీలిపోయినాము 

కలిసిమెలసి పర్శిశమిద్దాము 

దుఃఖపరితాప భాజనమైన ఈ ప్రపంచంలో 

ఓ సోదరా కట్టు తాళ్ళు ఏందుకు తెంచకూడదు 9 

సంప్రదాయాల ముదను ఎందుకు చెరివివేయకూడదు 

మిత్రమా ఈ పాంథళాలలోకి 

వేలకువేలు వస్తారు పోతారు, 

మనోభావాలలో ద్వేషాన్ని (పదర్శిస్తారు 

ఒక రిపట్ట ఒకరు వె ముఖ్యం చూపుతారు 

జీవింశడమనే గొప్పకళ కొద్దిమందికి మ్మాతమే తెలుసు 

త్యాగమనే మహోదారమైన కళకరిగించే 

నంతోషం కొద్దిమంది మాతమే తెలుసుకోగలరు 

స్నేహితుడా ఈ పాంథశాలలో మనం 

మానవమా (తులం కలుసుకొంటాము, విడిపోతూ ఉంటాము 

(పేమతో జీవించటానికి పాటుపడదాము 

ఉదారహృదయంతో ఇవ్వడం నేర్చుకుందాము 

ద్యేషపతాకాన్ని కిందికి దింపి ముడిచిక ట్టేద్దాము 

దాని స్థానంలో పవితమెన దయాకేతనం ఎగుర వేద్దాము 

అంతా నశించినా ఆది మాతం శాశ్వతం. 

$43 



బెంగాలి 

మూలం : అనునాదం ; 

డా; ఆర్, ౨. దాన్గు ప్ర డా॥ కొత్తపల్లి వీరభ్యదరావు 

umm గాలాలు కా న ఆ అం న వ టు కావ్యా ఆ నావా ల వాటాగా - చద దరద ద దద దద దద దద జటలు జట నట ద 
ఇ 

అ జా rm 

చారితక నమీత 

ఖౌవ : ఇండో-యూరోపియన్ భాషా కుటుంబంయొక్క. [పాక్తమ శాఖకు చెందిన 

వంగ భాష అస్సామీ, ఒరియా భాషలకు చాలా సన్నిహిత మైనది సంస్కృతం నుంచి 

గాని ప్రాచీన భారత-ఆర్య (0164 40-429) భాషనుంచిగాని బయలు దేరిన పాకృత 

ఖాషావిశేషం లేదా మధ్యకాలీన భారత-ఆర్యఖాష (Middle Indo-Aryan) వంగ 

భాషకు పత్యషమాతృకం ఇది పదో శతాబ్దిలో అప్మభంశ-అవహట్ట నుంచి వికాసము పొం 

దింది. ఇది భారతదేశంలో లీల 888, 989 మందికి మాతృభాషం* బాంగ్లాదేశ్ లో కూడా 

ఇది (పజల మాతృభాష, 

లీదీ : ఆళోకుని శిలాశాసనాలలోని [బాహ్మీ లిపినుంచి వంగలివీవచ్చింది, మనకు 

లభిస్తున్న దీని అతి [పాచీన రూపము ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల నాటిది. 1778 లో 

హుగ్గీలో అచ్చయిన ఎన్. బి. హాల్ హెడ్ 'వంగభాషా వ్యాకరణం! లో ఉపయోగించడం 

కోసం ఆదేసంవత్సరంలో ఛార్లెన్ విల్కిన్స్ వంగాక్షరాలను సోతపోయడంతో దాని 

ము[దణ లివి స్థిరపడి పోయింది. 

(పొబీన నంగథొవ: వంగభాషాసాహిక్యాలను మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చును- 
(ప్రాచీన వంగభాష, మధ్యకాలీన వంగభాష, ఆధునిక వంగ భాష* 950-1850 మధ్యకాలము 
(పాచీన వంగ భాషాయుగము;!850-1800 నడుమ కాలము మధ్యకాలీనవంగ భాషాయుగము; 
1800 నుంచి నేటివరకు ఆధునిక వంగ భాషాయుగము* మనకు ఉపలభ్యమానములగుచున్న 

అత్యంత |పాచీన వంగ రచనలు; ముఖ్యంగా బౌద్ధధర్మానికి సంబంధించిన సిద్ధాచార్యులు 

రచించిన నలభై ఎనిమిది చర్యాపదాలు* వీటిరచన 1050-1200 నడుమ సాగింటి* “కాలో 

(పధానమైన, పదిపద్య పాదాలుండే, మాత్రాచృందస్సు చర్యా గీతాల ఛందస్సు. వీటిలో 
ఓక దానిపద్ధతి హిందీ గుజరాతీ భాషలలో కనబడే “చౌపాయ్"ని పోలి ఉంటుంది. మార్మిక 

మైన తాంతిక లేదా యోగసాధనా విధానాలను గూర్చి ఇవి చెప్పుతాయి. (బ్రహ్మానందం 

పొందడం వీటి గమ్యము* వ,కో క్రి భూషితమైన సంకేతాలతో, ఒకవిధమైన మార్మిక భావ 
లో ఉన్నఇవి, సామాన్య సాహిత్య పిపాసువు నుద్దేశించి రచిత మైనవి కావనీ ఏతత్సాధన 
లలో దీక్షితులైన వారి నుద్ధే శించినవనీ సువ్యక్త మవుతుంది, కాని; ఛతిల, కొన్హ్స, సర్వత 
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మొదలె న ఈ కవుల రచనలలో పదహారు పదిహేడు శతాబ్దులలో బయలు దేరిన వైష్టవ 

పధావళలో కనబడే కొన్ని లక్షణాలకు వీలు, ప్రాయమైన సూచన లున్నాయి* 

మధ్యూతాలీన వంగ భొష-వధ్మాలుగో ళతాఖీ ; ముసల్మానులు వంగదేశాన్ని 

ఆక్రమించిన కొత్తలో ఆదేశం తాలూకు వైజ్ఞానిక జీవితంలో కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చినాయి. 
కాని కమ(కమంగా ఒకనూతన సమాజం వికసించి నవ్య సంస్కృతీ విలసిత మైన వాతావరణ 

మేర్చడింది జనబాహుళ్యంలో పచారంలో ఉన్నకథలు గాథలు సంస్కృత సంపదా 

యంలో ఉన్న వాటితో మేళనం పొంది పజల భాషలో ఆఖ్యానాత్మ క మైన కవిత్వం బయలు 

దేరడానికి సామ _గిని ఇచ్చినాయి. హిందూ. బౌద్దతాంతిక సంపదాయమొక విలక్షణమైన 

మార్మికతకు దారితీసింది*. డీనిమీద ఇస్టాములోని మార్మికత కూడా కొంత |పభావాన్ని 
చూపీంచి ఉండవచ్చును, కాని ఈ శతాబ్దిని సామ్మగిని సమకూర్చుకొనే పారంభ 
యుగంగానే (గహి 6చవలెనుగాని కృతకృత్యత సాధించిన కాలంగా తీసుకోవడానికి వీలు 

లేదు. ఈ యుగంలో బయలుదేరిన సాహిత్య మేదీ నిలవబేదు* 

వదిహేనో కోతౌబ్లీ ; వంగ దేశాన్ని పాలెంచినసుల్తానులు వారిపొందూ మంతులు 

ఇచ్చిన (పోత్సాహంవరల్ల పది హేను పదహారు శతాబ్దులలో వంగ సాహిత్య షి విజృంఖిం 

చింది పదిహేనో శతాబ్దిలో ఆభ్యానాత్శక కావ్యరచన |పముఖ సాహిత్య (ప క్రియగా 

వెలువడింది * నంస్క్ఫృత రామాయణ కథనాటి ముఖ్యీతివృ త్తము ఈ సంప్రదాయానికి 

చెందిన కవులలో ముఖ్యుడు కృత్తి వానుడు ఈ శతాబ్ది త్రరార్థంలో ఆయన రామాయ 
ణాన్ని వంగబాషవలోనికి తిన్చినాడు, ఇంకా చాలామంది వంగకవృుణ రామాయణాలు 

(వాసినా, కృత్తి వాస రామాయణమే వంగ భాషలో (ప్రసిద్ధ (గంథంగా నిలిచి పోయింది* 
దాని ప్రథమ మ్ముదణము 1802లో జరిగింది 

ఇంకొక ఆఖ్యానాత్మక కావ్యము మాలాధరవసు, పదిహేనో శతాబ్ది నాల్లవ 
భాగంలో వాసిన శ్రీ కృష్ణ విజయము, కృష్ణగాథకు సంబంధిలచిన కావ్యాలలో ఇది ప్రాచీన 

తమము* దీని ఇతివృ తము విష్టు పురాణ భాగవత పురాణాల మీద ఆధార పడినదైనా 

దీనికొక (ప్రత్యేకత ఉ౦డ డంవల్ద ఇది అత్యంత (ప్రచారాన్ని పొందింది ఇది గమనించిన 

సుల్తాను, కవికి గుణరాజఖాన్ అనే బిరుదాన్ని (పసాదించినాడు* 

కాని, కృష్ణ గాథమీద బయలుదేరిన అత్యుత్తమ కావ్యము బడు చండీదాసు 
_వాసిన శ్రీ కృష్ణకీఢ రన్ అనేది. వబివుళః ఇది ఆళతాబ్టిచివరి నాళ్ళలో రచితమై ఉండవచ్చును. 

రాధాకృష్ణుల | 'పేమనిది మనోహరంగా భావుకతతోను ాటకీయతతోను చి తించిన కావ్యము.* 

దివ్య, పేమను వివరించి చెప్పడంలో ఇది జయదేవుని గీతగోవిందమంత గూఢ రూపకలక 

ణము ఉన్నదికాదు, మత | పాముఖ్యము లేని మానవతా లౌకిక దృష్టితో రచిత మైన దీర్గ 

కావ్యంగా పరిగణించడం లోనే దీని విశేషత ఉంది ఈ కవిపేరే ఉన్నకవులు చాలా 

మంది దీని తరవాతి శతాబ్దిలో బయలుదేరినారు, వారికావ్యాలలో గుణోత్కర్ష కలవి 

కొన్నిమాతమే కాలానుగుణంగా చాలామార్పులకు లోనవుతూ వచ్చినాయి* 

మ న 
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కాని, పదిహేనో శతాబ్ది వంగకవులు తమ ఆభ్యానాత్మక కావ్యాల వస్తువు 

కోసం కేవలం పురాణాల మీదనే ఆధారపడి లేరు. వ్మిపదాను (వ్రాసిన మనసా విజయ 

మనే పాంచాలీ (భ కి ప్రధానమైన ఆభ్యాన కావ్యము) కావ్యము ౩ లీ సరళతకు సన్ని వేళ 

ముల అవిచ్చిన్న రామణీయకతకు పేరుపొందిన కావ్యమా. మనసాదేవి కథలకు సంబం 

థించినదిడి. ఈ కథశే |గహించి రచితమైన నాటి కావ్యాలలో విజయగుప్తుడు (వాసిన 

మనసా మంగళ్ కావ్యము విశేష (పచాానికి వచ్చింది. ఈ కావ్యంకూడా పైకావ్యం బయలు 

దేరినప్పుడు వచ్చిందే ఇందలి ఇతివృత్తము పురాణ భిన్న మైనది* 

చెతన్యుతు, అయన యుగము : 1486లో చైతన్యుడు నవద్వీపంలో పులే 
నాటికే వైష్ణవ మతము వంగదేళంలో వేరూని ఉంది. సంస్కృత విద్యలకు నవద్వీపము 

కాణాచి, అక్కడి యువ విద్వాంసులలో చైతన్యుడు _పముఖుడు, భగవశ్చే9మ, ఆయ 
నను తరచుగా సమాధిలోనికి తీసుకొనిపోయేది* అద్వ్వైతా చార్యుడు,హరిదాసు అనే సూఫీ 
ఆయన ముఖ్యశిమ్యలు* ఈ కూటానికి చైతన్యుడు నాయకు డెనాడు* 1509లో చైత 

న్యుడు గృహజీవితాన్ని విసర్జించి సన్న్యాసాన్ని స్వీకరించినాడు, తరవాత దక్షిణంలోను 
పశ్చిమంలోను ఉ త్రరంలోను ఆయన తీర్ధ యాలు చేసినాడు, ఈ యా(తలలోనే ఆయన 

రూపసనాతనులనే సోదరులను కలుసుకొని వారికి ఈ నవ్యవై షవ ధర్మంమీద అభినివేశం 
కల్పించి బృందావనం పంపినాడు* వారు నులాను దగ్గర తమ ఉద్యోగాలను వదలుకొని 

బృందావన్ పోయినారుః ఇప్పటికీ వంగ దేశంలో బహుళ [ప్రచారంలో ఉన్న సంకీర్తన 

పద్ధతిని _పారంభఖించి చె చై తన్యుడు [పజానీకాన్ని (ప్రభావితం చేసినాడు, 

తన ధర్మంయుక్క మూల సూతాలను ఎనిమిది శ్లోకాలలో చె ప్పే సంస్కృత 

రచన తప్ప చైతన్యుడు వేరే ఏమి (వాయకపోలు నను, పదహారు పదిహేడు శతాబ్దులలో 

బహుళంగా వె,షవ సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన కవుల మీద ఆయన |పభావము చాలా ఉందిః 

ఆయన కీర్తి శ్రేవడైన తరవాత ఆయన పేరును శాళ్యతం చేయవలెననే దృషితో ఆయన 
సమకాలికులు రచనలు సాగించినారు. వాటిలో బృందావన్దాసు [వాసిన చైతన్య మంగళ్ లేదా 
చెతన్య భాగవతము వంగదేశంలో బయలుదేరిన | ప పథమ జీవిత చరిత్ర.కాని,చై తన్యని జీవి 
తంమీద [పవచనాలమీద బయలుదేరిన అక్కు త్తమ రచన, పదహారవ శతాబ్ది నాలుగవభాగంలో 
కృష్ణదాస కవిరాజు రచించిన చైతన్య చరితామృత కావ్యము, బృందావన దాసు వ్లైత 

న్యుని విష్ణువు అవతారంగా మృాతము చితించగా, కృష్ణదాసు ఆయనను రాధాకృష్ణ యుగళ 
మూర్తిగా చి తింవినాడు, వైష్టవ సీధ్రాంతాల వివరణ, దివ్య పేమ వివరణ. ఈ కవిఠాత్మక 

మైన జీవిత చర్మితకు ఒక వైశిష్ట్యాన్ని తీసుకొని వచ్చినాయి. 

వదోవోరన లోతాబ్లిలో ఇతరతావ్యాలు: మంగవో కావ్యోయు : జనసామాన్యంలో 
బహుళ (ప్రచారంలో ఉన్నచండి, మనస మొదలైన దేవతల కథలను వర్ణించే సుదీర్దాలైన 

ఆఅథ్యాన కావ్యాల సముదాయము, పదహారవ శతాబ్దీవంగ సాహిత్యంలో ఓక విశిష్ష విభాగము. 

ఈ కావ్యాలు పురాణ ప్రమాణంలో ఉంటాయి. వీటికి మంగళ కావ్యాలని పేరు. వీటిలో 

క వికంకణ్ ముకుందరాం చ కవర్తి పదవోరో శ తాద్దీ చీవఠరిద శకంలో వాసిన చండి మంగళ 

కావ్య మత్యంత శ్రి మంత మైనది. కృష్ణదాస కవిరాజు (వాసీన చైతన్య చరితామృత 
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కావ్యము వైష్టవ సం వదాయానికి చెండిన కావ్యాలలో నర్వపథను స్థానాన్ని పొందినట్టే, 
వెవ్షవేతర సం పదాయాలకు చెందిన కావ్యాలలో చండీ మంగళ కావ్యము [పథమ గణ్య 
మెనది, ఇంతేకాకుండా, విసృత మైన [పమాణంలో ఆభ్యానాత్మక శైలిలో బయలుదేరిన 
[ప్రథమ సుదీర్హ కావ్యమిది, వర్ణనాచమత్క్భతిలో, సాంఘిక మైన వాస్తవిక దృష్టిలో 
ఈ కావ్యానికి ఒక విశిష్ట స్థానముంది. ముకుందరామ్ సామాబ్రిక దృష్టి అప్పుడప్పుడు హాస్యమిళితమై వ్యక్తమవుతుంది. సమాజం విషయంలో ఈ కవికున్నతటస్థ దృష్టి, వంగముస్టిముల జీవిత చ్మితణాన్ని సానుభూతితో పరిశీలించే విధంగా చేసింది. కరుణరన 
పధానమైన భావపకటన కూడా ఈ కావ్యంలో లేక పోలేదు. ఈ కావ్యంలోని పానం 
గిక సన్నివేశాలలో ఒకచోట,చండీ దేవితో సింహమిట్లా అన్నట్టు కవి వ్రాసినాడు; “అమ్మా! నేనే పాపమూ ఎరగను, కాని, నీదయ నామీద లేదు", సంఘంలో ఆడుగున పడిపోయిన జాతురి నిరాశను ఈ కవి చక్కగా వ్య కంచేసినాడు. | 

ఎాషవగోయాత్ళ ౯ తోబిల్ ; వదపోదు, వది హేథుళోతాబ్దులు ఠీ చై తన్యయుగం 
వె షవ సిద్ధాంతో ద్యమాలవల్ల పథావితమై బయలుదేరిన వైష్ణవ పదావళి, మధ్యకాలీన వంగ 
దేశంలో (పభ వించిన [ప్రముఖ సాహిత్య ష్మకియగా పేర్కొంటారు. పదిహేనో శతాబ్ది 
మైథిలీకవి విద్యాపతి వాసిన వై మవ గేయాలు వరవడిగా బయలుదేరిన వంగవై వ్షవగేయాలు 
స్వల్పకాలంలోనే వంగ దేశంలో బహుళ | పచారానికి వచ్చినాయి* వంగబాషతో, మెథిలి శబ్ద 
జాలాన్ని కలిపి వంగకవ్పలు బజబులి(విజభావకం టె భిన్న మైనది), అనేకావ్య భాషను సృష్టించి 
ఒక కృతక భాషలో రచనలు సాగించినారు. పదహారో శతాబ్ది పదక ర్రలలో=లోచనదాసు, 
బలరామదాను, జ్ఞానదాసు ప౦ముఖులు, రాధాకృష్ణ గాథలను తీసుకొని వీరువా9సిన 
వెవ్షవ గీతాలు, ఈ జాతికి చెందిన వంగ రచనల రూపురేఖలను తీర్చి దిద్దినాయి * జ్ఞానదాసు 
వంగభాషలోను, [బజబులిలోను వాగియగా; లోచనదాను తనవంగరచనలతో ప 9సిద్దుడెనాడు* 

పదహారో శతాబ్ది చివరి నాళ్ళలో వైష్ణవ ధర్మ పీచారము నూతనోత్సాహంతో 
సాగింది, దీని తాత్విక సిద్ధాంతాల పీబారకులై. బృందావన గోస్యాములు, వంగ 
ప ౦జలకు చాలా దగ్గరగా రావడానికి (ప్రయత్నం చేసినారు. క్రీ ర్రనలలో కొత్త బాణీలను 
ప్రవేశ పెట్టినారు. సంగీతాన్ని కవిత్వంతో కలిపి భావాత్మకమైన గీతికా రచనను 
నవ్యమార్గంలో నడిపించినారు. ఈ నవ్య మార్గానికి మార్గదర్శకుడు నరో త్తమదాసు* ఈయన 
సంగీతజ్ఞుడు; గేయ రచయిత. ఈ సంపదాయంలో విశేషంగా పీబారానికి వచ్చినకవి 
గోవిందదాను. ఈయన మూడువందల కంటె ఎక్కువగా కీ రనలు వాసి నాడు చండే 
దాసు పదాలుగాల (చండీదాసనే పేరున్న కవులు చాలామంది ఉన్నారు)-చెలామణి అవు 
తున్న పదాల తరవాత గోవిందదాసు పదొకే వంగ భాషలో బహుళ ప9చారంలో ఊన్నాయి * 

వైష్ణవ (ప్రప తిని అభివ్య క్రంచేసే గేయాలుగా వీటి ఘనత ఆట్లాఉండగా ఈ పదా 
అను (పణయకవితలుగా కూడా చదువుకొని ఆనందించవచ్చు. ఇడే వీటి (త్యేకతం వంగ 
వెష్టవ కవులు సర్మపదాయ సిద్ధాంతాల శృాంఖలలకు కట్టుబడిపోయి తమ భావుకతను సంకుచి 
తం చేసుకోలేదు. తమ భావనోళ క్రికి పరిపూర్ణమైన స్వేచ్చనిచ్చినారు. 
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పదిహేడో ౪తాబ్లీ ; మొత్తంమీద పదిహేడో శతాట్టిలో సాహిత్య [పతిభ సన్న 
గిలిందనే చెప్పవలె. కారీరామ్దాసు [వాసిన వంగ మహాభారతమే [ప్రత్యేకంగా చెప్పదగిన 

రచన. కృ తీవాసుని వంగ రామాయణంలాగే ఇదికూడా నేటికీ బహుళ _పచారంలో ఉంది. 

మి“లిన సాహిత్య కృషి అంతా, పదహారో శతాబ్దిలోని _పతిఖావంతుల ఆభ్యానాత్మక రచన 
లకు గేయాత్మక రచనలకు నీరసమైన అనువాద పాయమెనది* ఈ కతాబ్దిలోని ఇంకో 
ముఖ్యమైన రచన కోతక్ దాసు (శమానంద) వాసిక మంగళ కావ్యము మనసా మంగళము, 
జనసామాన్యానికి కూడా అర్థమయ్యే సులభ మైన వంగ భాషలో ఈ రచన సాగింది. కల్పనకు 

దీనిలో ఆంత అవకాశం లేకపోయినా, ఆభ్యాన విధానంలో ఈ కవి కొంత వ్యక్తిగత (పత్యేక 
తను పదర్శించినాడు. ఈ రచనలన్నీ పయార్ అనే వంగ చృందస్సులో నడిచినాయి. ఇది 
వంగ భాషలో పాథమికమైన ఛందము. దీనిలో |శావ్యత లాఘవము కూడా ఉన్నాయిః 

కాని, పదిహేడో శతాబ్దికి వంగ సాహిత్యచరి,తలో _పత్యేకతను తెచ్చి పెట్టి 
నవి మత సంబంధంలేని కాల్పనిక కథా కావ్యాలు* వీటిని |వాసిన వారందరూ, ఇంచుమించుగా 
ముస్టిములే* ఫార్సీలోను హిందితోను ఉన్న కావ్యాల మాడిరినను సరించి ఈ కవులు వీటిని 
[వాసీనారుః కొందరు ముస్తిము కవులు వెష్టవ పదాలుకూడా వాసినారు. వీరిలో సయ్యద్ 
మరూస, నజీర్ మొహమ్మద్ ముఖ్యులు 

ఆరతాన్ మన్సియ కళ్రలు ; పదిహేడో శతాబ్దిలో ఆరకాన్ దర్బారులో ఉన్న కవులు వంగ సాహిత్యానికి ముస్టిమఃలు చేసిన సేవకు [ప్రముఖ నిదర్శనము, ఈ శతాబ్దిలో 
ఆరకాన్ దర్చారు సాహిత్యా భివృద్ధికి [ప్రముఖ కేం దము టిబెటో.చీనా భాషా కుటుంబా నికి సమీపంగా ఉండే ఆరకాని భాష ఆ (పజల భాష* బర్మా భాషతో సన్నిహితత్వమున్న భాష ఆడి* కాని శతాబ్దులుగా వంగ మేధావులతో వారి ఉద్యమాలతో ఉన్న సంబంధంవల్ల ఆరకాన్ వంగ సాహిత్య కేం దంగా వికసించింది, ఆరకాన్లో పథమ వంగకవి దౌలత్ కాజీ* రాజస్థాన్కు చెందిన సాధన్ అనే కవి (వాసిన కావ్యాన్ని అనుసరించి ఈ కవి వంగ 
భాషలో నతీమైనా లేదా చం దాని |పభువు అనే కాల్పనిక కావ్యాన్ని వాసినాడు* ఆరకాన్లో 
[ప్రముఖ కవి ఆయిన ఆలాఉల్ దీనిని 1659లో పూ రిచేసినాడు, అలాఉల్ సూఫీ తత్వవేత్త 
ఇతనికీ సంస్కృతము, ఫార్సీ బాగా వచ్చును. హిందీ సాహిత్యంతో పకిచయముంది, జాయసీ (వాసిన పద్మావతి ననుసరించి ఈ కవి వంగభావలో (వాసిన కావ్య మితని కృతు లలో ఆ గగణ్యము+ 

వద్దెనిమదో కొతాబ్గి: పద్దెనిమిదో శతాబ్దీలో వంగ కవిత్వము, మతవిరపహిత దృష్టితో వికసించి ఆఖ్యాన కవిత్వంలో కొత పోకడలు పోయింది రామేశ్వర ఛట్టాదార్య [వాసిన శివ సంక్రీర్తన్ (1710) కావ్యంలో శివుడు దరిదుడైన కర్షకునిగా, పార్వతీ మానవ నాయికగా కనబడతారు. ఈ కావ్యంలో [పదర్శితమైన సామాజిక వా స్తవికత ముకుందరామ్ _వాసిన చండీ మంగళ్ కావ్యంలోని వా సవికతను తలపింపజేస్తుంది. ధర్మఠాకూర్ కథను 3నుకొని ధర్మమంగళ కావ్యాలు (వాసి |పచారంలోకి వచ్చిన ఘన5ామ్ చక్రవర్తి, మణిక్ రామ్ గంగూలీలు తమ క్రీర్రి ప్రతిష్టలను ఈ శతాబ్రిదాటి నిలుపుకోలేక పోయినారు. 
భారత్ చం! దరాయ్ (1712 - 1760) ఈ శతాబ్దిలో మవోకవి, తన అన్న 
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దామంగళ్ (1758) లో మూడు విశి షేతి వృత్తాలున్న మూడు కావ్యాలను నంపుటీకరం చి 

- నాడు. ఈయనలో పయత్నసిద్ధమెన కోమలశె లి వర్ణనా నెపుణ్యము బాగా కనబడ తాయి* 

ఈ కావ్యాలలో మొదటి కావ్యంలో శివపార్వతుల కథ ఉంది* ఈ కావ్యము పేరే ఈ కావ్య 
సంపుటికి కవి నిర్ణయించినాడు. రెండో కావ్యము విద్యా సుందరు౪ |పణయ గాథను చితించే 

వివ్యా సుందర్, మూఠవడి జహుగీ5్ పతాపాదిత్ఫుల సంఘర్షణ నాధారంగా చేసుకొని 

వాసీన ఐతిహాసిక కాల్పనిక కావ్యము* ఈ మూడు కావ్యాలలో విద్యాసుందర్ మిక్కిలి 

శ క్రిముంత మెనది* అక్కడక్కడ దీఎలోని కొన్నిభాగాలు నీతిమంకులైన పాఠకులకు తిర 
సారయోగాలుగా ఉన్నా మొకంమీద ఆభ్యాన కావ్యాలలో ఇది [పముఖమెనదని చెప్ప 

వచ్చు* ముకుందరామ్ విస్తృత పరిధిలో సహజ శ కితో దేవతలను మనుష్యులను జంతువులను 

చితించి మన భావోదేకాన్ని మేల్కొల్చే రచన చేసినాడు. భారత్ చందరాయ్ తన 

పయత్నసిద్ధమైన కళతో సంస్కారయుతమైన అభిరుచి కలవారిని అనందపరుస్తాడు* 
ముకుందవామ్ గంఖీరుడు, భారతచం|ద రాయ్ సుకుమారుడు, 

భారత చం దుడు ఈ శతాబ్ది ఆఖ్యాన కవులలో అ(గగణ్యుడై తే, రామ్ [పసాద్ 

సేన్ ఈ కాలంలోని అత్యంత | పముఖి గేయకవి* కాశీకీర్తన్ అనే పేరుతో కాళీమాత మీద 

ఈయన ఎన్నో భక్తి కీర్తనలు రచించినాడు, భగవంతుని మాతృమూర్తిగా దర్శించిన ఈ 

కవి క్రీరనలు భావ త్మీవతలో విశిష్టన్థానాన్ని ఆక్రమించి ఉన్నాయి. వెష్టవ కీ రనలలో ఉన్న 

(నతి సుభగత్వము మార్ధవము వీటిలో లోపించినా, తమ సులభతశ్రైలితో అ కృతిమ రూప 
కల్పనలలో కీ రనలు గంభీరమైన ఆధ్యాత్మికానుభూతిని వ్యక్తం చేసాయి. 

ఈ శతాబ్దిలో లౌకిక పేమను గురించి (వాసిన వారిలో అగ్రగణ్యుడు, పథ 
ముడు రామ్నిధి గుప్త (17421889). నిధుబాబు అనీఆంటారు. వంగ సంగీతంలో శాన్ర్రీ 

యతను తలపింపజేసే బాణీని పవేశపెట్టిన వాడీయన, రచనలో సంక్షిప్తత ఈయన వి! 

ష్టత. హిందీలో ఉన్న టప్పా అనేదాన్ని వంగ సంగీతంలోకి తెచ్చి దానికి బహుళ _వచారాన్ని 
తెచ్చి నాడు. 

క్రెస్తవ మిషనరీలు వంగభాషలో వచన రచనకు చేసిన సేవ వల్ల, పద్దెనిమిదో శతా 

బికి వంగ సాహిత్య చర్మితలో విశిష్ట స్థానముంది. పోర్చుగీసు మిషనరీలు వారివల్ణ మతాన్ని 

స్వీకరించిన దేశీ యలు మత సంబంధ మెన రచనలు కొన్ని సినారు. అంతకుపూర్యమున్న 

వై ష్టవ రచయితల వల్లనే వచనానికి చాలా సన్నిహితంగా ఉన్న భాషలో ఈ రచనలు సాగి 
నాయి. ఆరచయితలను ఈ కై%స్తవ రచయితలు ఆనుసరించినారన వచ్చును. మనోల్ 

ద అసంపన్ అనే ఆయన "1784లో ఢాకాలో [వాసి 1748లో రోమన్ లిపిలో అచ్చు వేయిం 

చిన “కృషార్ కాస్తేర అర్ట్ భేద్” అనేది అచ్చయిన మొదటి వంగ పుస్తకము. పోర్చుగీసు 

భాషలో వ్రాసిన మొదటి వంగ వ్యాకరణము, వంగ-పోర్చుగీసు నిషుంటువు కూడా ఈ సంవ 

త్సరంలోనే అచ్చయినాయి. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇంగ్లీషు ఉద్యోగులు కూడా పరిపాలన 

సౌకర్యం కోసం వంగ పుస్తకాలను ముడించడంతో ముందఠిజ వేసినారు. వీరే మొట్టమొదట 

వంగాక్షరాలను పోతపోసి 1785-1798 మధ్యకాలంలో [ప్రభుత్య యం|తాంగానికి కావలసిన 

నియమావళిని ముఢదించినారు, 
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వందొత్మి దో తొట్టి శ్రనడ జ్జీశనము : ప౭ధొమ్మిదో ఠ తాబ్ది పూర్వార్థంలో 

సాంస్కృతిక పునరుబ్దీవనాన్ని తెచ్చినవారు కొత్తగా మధ్యతరగతిలో పరిగణనకు వచ్చినా 

వారు, కలకతా మేధావులే అని చెప్పవచ్చు. అప్పుడు కలకత్తా భారతదేశపు రాజధాని మెకేల్ 

మధుసూదన్ దత్తు, 1884-18'78),ఐంకించం ద చటర్జీ! 1888-.1898),రచయితలుగా _పఖ్యాశి 

పొందిన ఈ యుగంలో నవ్యవిజ్ఞానము నవ్యసాహిత్యము అభివృద్ధి పొందినాయి. ఈ యుగానికి 
మార్గదర్శకుడు -|బహ్మ సమాజ వ్యవస్థాపకుడు,సంఘసంస్క_ ర్త, విద్యావే_త్ర అయిన రొజారామ 

మోహన్ రాయ్ (1772_1688). ఈయన తాత్తిక రచనలు, శాస్త్ర చర్చలు వంగ సాహిత్యాన్ని 

(ప్రముఖంగా అలరించినవే, పాళ్ళాళ్య శాస్త్ర విజ్ఞానాలు భారత దేశానికి నవ్య [పోత్సాహోాన్ని 

ఇచ్చి బుద్ధికలాపాలను ఇనుమడింప జేస్తాయి అనే ఆయన ఉత్సాహం కూడా ఈ యుగంలో 

ముఖ్యమైనదే. తన ధార్మిక సంస్కారోద్యమానికి పునాదిగా ఆయన ఉపనిషత్తులను తీసు 

“కోవడంలో కలకతాలోని నవ్య మేధావులకు సంస్కృతం మీద (పాచీన భారతీయులు సాధిం 

చిన బౌద్ధిక విజయాలమీద గౌరవం కలిగింది. 1781లో సర్ విలియమ్ జోన్స్ స్థాపించిన 
రాయల్ ఏషియాటిక్ సొసైటీ, పాళ్చాత్య విద్వాంసులు చేసిన కృషి, మన (పాచీన సాహిత్య 

త్త శాసా9ల విషయంలో మనవారికి నవ్యదృక్పథాన్ని కలిగిచీనాయి* కలకతాలో 

1800ో స్థాపితమైన ఫోర్డ్ విలియమ్ కాలేజి, అనేక సంవత్సరాలు భాషాసాపాత్యసంబంధా 

లైన పరిశోధనలకు కేంద )మయింది* భారతీయ విద్వాంసులు, పాళ్చాత్య విద్వాంసులు 

కలిసి పనిచేసి పాథ్య గంథాలను; వంగభాషను సమర్థవంతంగా బోధించడానికి అనువుగా 

వ్యాక రణ [గంథాలను నిఘంటువులను తయారుచేసినారు, కలకతాలో 1817లో హిందూ 

కాలేజి స్థాపన జరిగిన తరవాత ఆంగ్ల భాషా సాహిత్యాలమీద అభిమాన మధికమయింది. 
ఆక్కడ హనీ విలియన్ డెరోజియో (1809-188గ) దగ్గర చదివిన యువకులు నవ్య 
వంగీయులనే అన్వర్థ నామ ధేయంతో మేధావుల ఉద్యమానికి నాయకులయినారు. వంగ 
సాహిత్యంలో కొత్త పోకడలను (పవేళవెట్టిన మైకేల్ మధుసూదన్ దత్తు ఈ కళాశాలలో 
విద్యార్థి. |బహ్మ సమాజ ఉద్యమానికి నాయకుడు, వుగభాషలో చక్కని వచన రచన 
చేసినవాడు ఆయిన దేవేందనాథ్ ఠాకుర్. (1817-1905) కూడా ఈ కళాశాలకు చెందిన 
వాడే. 1585లో కలకతా విశ్వవిద్యాలయ సాపన జరగడంతో నవ్యవిజ్ఞానా క్రి నవ్యసా హా 

త్యానికి ఉన్న అంకె ఇంకా బలపడింది. ఈ విళ్వ విద్యాలయంలో మొట్ట మొదటి [గాడ్యు 

యేట్ అయిన ఇద్దరిలోనూ బంకించంద 9 చటర్జీ ఒకడు. ఈ మేధా జాగ్భతికి శ్రీరామ కృష్ణ 

పరమహంస మాటలు చేతలు ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని చేకూర్చినాయి. ఆయన శిష్యుడే ఆయన 

సందేశాన్ని ఆందించిన “రామకృష్ణ కథామృతం, ద్యారా వంగ భాూషకుకూడా 

సేవచేసినాడు. 

నబోన రచనవ్ మార్గది ర్భోవలు ; వంగలిపిలో అచ్చయిన _ప్రపథమ వంగ 

[గంథాలు, ఈన్ట్ ఇండియా కం పెనీవారి నొకియశాస్త్ర (గంథి"లు (శ్రీ రామపురంలో 1800లో 

విలియమ్ కరే (1761-1848) స్థాపించిన బాప్టిస్ట్ మిషన్ వంగ భాషలో కొత్త నిబంధన 
(గంథాన్ని ముది)ంచింది. రామ్ రామ్ వసు [వాసిన (పతాపొదిత్య చరితకూడా ఈ సం 

వత్సరంలోనే అచ్చయింది. ఫోర్డ్ విలియమ్ కాలేజీలో విలియమ్ కెరేతో కలిసి కృషిచేసిన 
పముఖ వచన రఛయిక మృత్యుంజయ వివ్యాబంకార్ (మృతి 1819)నంస్కృతపద భూయిష్ట 
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రచన చేయగా రామ్ఠామ్ వను మున్షీకై లి ఆని నీలవబడే సులభ భాషలో రచన సాగించినాడు, 

వంగో లంగ స్థలము : రంగ స్థలంమీద మొట్ట మొదటి నాటకం వేయించినవాడు 

గెరసిమ్ లెబెడఫ్ (1749-1818) అనే రష్యా దేశస్థుడు. ఒక ఇంగ్లీష్ ఫార్పును అనుస 
రించి వంగ భాషలో వాయబడిన ఈ నాటకము 1795తో (పదర్శిశమయింది. కాని, నిజ 

మైన నాటకాలు తారా చరణ్ సిక్టర్ (వాసిన భ్యదార్జన్, బి.సి. గుప్త వాసిన కీర్తివిలాస్ 
అనేవి, ఇంకోయా భై సంవత్సరాళు-అంటే 1852 వరకు _పకటథటితం కాలేదు. ఇవిపాళ్ళాత్య 
నాటక ఫక్కిలో బయలు దేరిన నాటకాలు, వీటిలో రెండోదానిమీద షేక్స్పియర్ (ప్రభావ 
ముండి. తరవాత పాతి కేళ్ళదాకా, వంగ నాటకాలు సంస్కృత నాటకాలకు గాని ఇంగ్లీషు 

నాటకాలకు గాని అనుసరణ (పాయాలే. వీటికి ఆపవాదంగా-రామనారాయణ తర్క_రత్న 

వా9సిన కులీన కుల సర్వస్వము (1854), ఉఊమెళ చంద మృత |వాసిన విధవా వివాహనాట 

కము (1858) ఆనేసాంఘిక నాటకాలను; నీలిమందు వ్యాపారం చేసే పాశ్చాత్యుల అకృత్యా 
లను చి తించిన సీం దర్పణ్ (1830) ఆనే దీన బంధు మిత (1829-“74) (వాసిన నాట 

కాన్ని (గహించవచ్చును. నాటకంగా అంతశ క్షి మంత మయిందికాక పోయినా, దేశంయొక్క. 

ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితులతో జోక్యం కలిగించుకొని ఒకరచయిత వా9సిన నాటకంగా నీల 

దర్పణ్ కు చాలా _పాముఖ్యం ఉంది. దీనబంధు నాటకాలలో చాలా శ క్రిమంత మయిన, 

నాటకము నధావార్ ఏకాదశీ (1866) అవహేళన గర్భితమైన హాస్యనాటకము. ఇదే విధంగా 
సమాజాన్ని అవహాస్యంచేస్తూ మెకేల్ మధుసూదన్ దత్తు (వాసిన-ఏ కే ఇకి బలె సభ్యతా 
(ఇదేనా సభ్యత ఆంటే?),బుడసాలికేర్ ఘాడే రోమ్ (ముసలి శారికకు మెడమీద రోమాలు- 
ఆంటే “ముసలి మిండగాడు” అని అర్ధము) అనేనాటకాలు కూడా నాడు పసీద్ధికి వచ్చినవే, 

నవ్యూకవిత్సానికి (పేరవలు : పద్దెనిమిదో శతాబ్ది చివరికాలంలో “కవి 
“పాంచాలి” అనే రెండు కవికారీతులు [ప్రచారంలోకి వచ్చినాయి. ఒక విధంగా ఇవి వంగ 

సాపాత్య పతనాన్ని నూచించినాయి. రామ్వసు (1787-1889) “కవి” అనే రీతికి 

(పతినిధిగా పచారంలోకి వచ్చినాడు. దాశరథిరాయ్ (1806-1857) మొట్టమొదట ఒక 

“కవి” సమాజానికి రచయితగా [పారంభించి తరవాత “పొందాలీ' గాయకునిగా బహుళ 

_పచారాన్ని పొందినాడు. పంధొమ్మిదవ శతాబ్ది పూర్యాగ్గంలో పముఖక విగా పేరు పొండిన 

వాడు, “నంవాద పభాకర్” పతికా సంపాదకుడు అయిన ఈశ్వర  చందగుప్త 

(1812-1859) పద్దెనిమిదవ శతాబి సంపదాయాలను కవి సంపదాయాలను గురించి 

వాసినాడు. ఆయితే నిజంగా నవ్యక విత్వానికి (పేరకులు ఇతని శిష్యులు. వీరిలో విశే 

షంగా (ప్రభావాన్ని చూపిన కవి “పద్మిని ఉపాఖ్యాన్” [వాసిన రంగలాల్ బెనర్జీ 

(1826-1886). _ అల్హాఉర్జీన్ చిత్తూరును ముట్టడించడానికి సంబంధించిన గాథను చిత్రించే 
ఆభ్యానాత్మక కావ్యమిది. ఆ నాటి (పజలను సంచలింపజేసిన స్వాశంత్య గాథాకథనమిది 

పంధామ్మిదో శతాబ్దిలో ప్రథమ (_పముఖకవి మైకేల్ మధుసూదన్, ఇంగ్లీషు 
భాషలోని “బ్లాంక్ వెర్స్” (Blank verse) “సానెట్'' (Sonnet) వంటి ఛందోరీతులను 

వంగఖాషలోకి తీసుకొనివచ్చినాడు. తాను [వాసీన (పతిదానిలో పాళ్ళ్చాత్య_పభావాన్ని, 

భారతీయ సాహిత్య (పతిభతో చక్కగా మేళవించి రచించినాడు. బ్లాంక్ వెర్స్లో ఇతను 
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(వాసన “మేఘనాద్వధ* (1861) కావ్యము అత్యంత శ క్రివంతమయిన  మహోరచనః 
సంప్రదాయ సిద్ధమైనభ క్రి భావంచేత |పభావితంకాని విధంగా కేవలమానవత్వ దృష్టితో 
రామాయణక థను ఈ కావ్యంలో ఇతను [గహించినాడు. ఈ రచనా విధానంలో వోవర్, 
వర్ణిల్, మిల్బన్ మొదలైన కవుల (వభావం కనబడినా త_త్మతః ఇది భారతీయమైన రచనమే* 

హెమచంద బెనర్జీ (1888-1905) నానిన వృత్రసంహార్ (1875-18 77)లోను 
మహాభారత కథననుసరించి నవీన్ చం్యద సేన్ (1848-1800) (వ్రాసిన కృష్ణగాథ రచన 
లోను పౌరాణిక శైలి పునర్జర్శన మిస్తుంది, కాని శిల్పంలోను భావళ క్రిలోను ఇవి చాలా 
అల్బాలు, 

వంగో నవల; వంగ భాషలో మొట్టమొదటి వచన నవల భూదేవ్ ముఖర్జీ(1825= 

1894) |వాసిన ఐతిహాసిక్ ఉపన్యాస్ (162) లోని “ఆంగుళీయ వినిమమ్" అనేది. 
జారంగబేబు కుమార్తెను శివాజీ _పేమించడం దీవిలోని కథ. వంగ భాషలో నిజమైన కాల్పనిక 

నవలలో మొట్ట మొనటిది, బంకి నం దుని దుర్గళనందిన (1865) లోని కథకిది పూర్వరంగంగా 

ఉంటుంది. సామాజిక వా స్తవికతమ చి తించిన మొట్టమొదటి వంగ నవల ప్యార్ చంద్ మి|త 

(1814-1888) (వాసిన “ఆలా లేర్ ఘరేర్ దులాల్* (సంపన్నుల ఇంటి గారాబు కొడుకు) 

అనేది. [ప్రముఖమెన కుటుంబానికి చెంది గారాబము ఎక్కువై చెడిపోయిన వ్య క్రి కథఇది. దీని 

శిలి సహజంగా సజీవంగా ఉంటుంది. సమకాలిక మైన వచన రచనలో కనిపించే శబ్దాడంబ 
రము దీనిలో కనిపించదు. ఈ నవల, కాళీ పసన్న సింఘ (1840-1870) హాస్యరస పూరి 

తమైన “హుతొమ్ పేచెర్ నక్ష _(పరీక్షిస్తున్న గుడ్డగూబి నగిషీలు) రచనకు [పత్యక్ష 
' (పోత్సాహమిచ్చింది. నాటి కలకతాలోని సాంఘిక జీవితాన్ని ఆవహాస్యం చేస్తూ |వాసిన 
వ్యావహారిక భాషలో ఉన్న లఘు రచనల సంపుటి ఇది, 

ఈ యుగంలో ఆ_గగణ్యుడైన నవల రచయిత బంకిం చంద చటర్జీ, తన పద్య 

రచనతో మైకేల్ ఎంత జాగరూకుడో తన వచన ఇలి విషయంతో బంకిం చం[దుడంతటి 

జాగరూకుడు. పనితనంలో ఆతని అన్ని నవఐలు లోపరహితాలు కాకపోయినా, శిల్ప విష 

యంలో బంకించందుడు చాలా జాగరూకత వహించిన రచయిక. ఈయన కాల్చనిక నవల 
“కపాల కుండల” (1868) లో సౌందర్య మున్నంతగా గాంభీర్యం లేదు. పాత చిత్రణలో 

(పముఖాలై న విషవృక్షం (1£78), కృష్ణ కాంతేర్ ఉయిల్ (1878) మొదలైనవి ఆయన 

చేసిన నైతిక చర్చల మూలంగా బలహీనాలయినాయి. “వందేమాతరం” గీతం మూలంగా 

(పథ్యాతికి వచ్చిన ఆయన నవల *కనందమఠ్లో ఇతివృ తంలో బిగువు లేదు. ఆయితే ఆయన 

దేశభ కియొక ,. తీ వతనిది శ క్రిమంతంగా వ్య కం చేస్తుంది. 

రమేశ చంద దత్తు (1848-1905)ను నవలలు [వాయవలసిందిగా బంకించం ద 

చటర్జి పోత్సహించినాడు. ఈయన (వాసిన ఆరు నవలల్లో మహారాష్ట్ర జీవన (వథాతం 
(1878), రాజపుత జీవన సంధ్య (1879) ఐతిహాసిక నవలలుగా కొంత (ప్రతిభావంతము 
లైన రచనలు. 

వంగో న్యతికలు : మొ మొదటి వంగ ప తికలు “దిగ్దర్శన్ ఆనే మానప తిక, 

సమాబార దర్పణ్” అనే వార పిక. వీటిని రెండింటిని 1818 లో శ్రీరాంపురం మిషను 
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హరు (పారంభించినారు. ఈ సంవత్సరము జూన్ నెలలో గంగా కిశోర్ భట్టాచార్య “బెంగాలీ 

గజెట్” ఆను వార ప్యతికను (పాఠరంభఖించినాడు వీరందరూ సాహిత్య సంబంధమైన పతికా 

(పచురణను సత్సం[పదాయంగా నెలకొల్చినారు. ఈ సంప్రదాయానికి రాజేందలాల్ మ్మిత 

“వివిధార్థ సంగ్రహ” (1851); బంకించం ద చటర్జీ “వంగదర్శన్ " (1872), “భారతి” 

(1877), “సాధన”(1891) మొదలైన పతికలు విశిష్టోదాహరణలు. ప్మతికా రచన 

[ప్రచురణ సుస్థిరంగా నెలకొన్నాయి. 

డావకము : 1875లో కలకత్తాలో “ది (గేట్ నేషనల్ థియేటర్” స్థాపించబడ 
టంతో రంగ స్థలము సమధికోత్సాహంతో వికసించింది. కొన్ని రా జకీయేతివృత్తాలున్న 

నాటకాలు పదర్శించబడటంతో (పభుత్యము మేధా స్వాతం త్యాన్ని శాసించడంకోసం 

“డమాటిక్ పెర్ ఫార్ మెన్స్ సె్య్మటల్ ఆక్ట్” అనే చట్టాన్ని అమలు పరిచి కొన్ని చర్యలు 

తీసుకొంది. పంధొమ్మి దో శతాబ్దిలో (పముఖ నాటక క రలు-జ్యోతిరిం[దనాథ్ ఠాకుర్ 

(1848-1925), రాజకృష్ణరాయ్ (1852-1894, గిరీశచం[ద ఘోష్ (1844-1011 )= 

అమృతలాల్ బోస్ (1858-1929), దడ్విజేం దలాల్ రాయ్ (1868. 19 18) ఆనేవారు. 

వీరిలో చాలామంది నాటకాలు రంగస్థలం మీద బాగా రక్తి కట్టినాయి. ఎందరో [ప్రతిభావంతు 

లైన నటీనటులుకూడా ఉండేవారు. కాని మొత్తంమీద కవిగా మైకేల్ మధుసూధన దత్తుని 

గాని నవల రచయితగా బంకించందునిగాని పోలగలిగిన నాటక కర్త ఎవరూలేరనే చెప్ప 

వలెను. 

సాపాత్య విమర్శ : సాహిత్య గద్య రచనలో |ప్రపథములు-దేవేందనాథ్ 
థాకుర్, అక్షయకుమార్ దత్త (1820-1886), ఈశ్వరచం[ద విద్యాసాగర్ అనే ముగ్గురు. 

వంగభాషలో సాహిత్య విమర్శను [_పారంభించి తీర్చిదిద్దిన బంకించందుడు |వాసిన విమర్శ 

నాత్మక రచనలు, తరవాత వచ్చిన రమేంద సుందర్ తివేది (1864-19 19), బాలేంద 

నాథ్ ఠాకుర్ (18701899) మొదలై నవారికి మార్గదర్శకాలయినాయి. ఐతిహాసీక వచన 

రచనలలో అక్షయకుమార్ మైత్రేయ (1861-1980) (వ్రాసిన “సిరాజుద్దౌలా” (1877) 
(పసిద్ధి కెక్కింది. పురావస్తుశా స్త్ర పరిశోధనలను [పారంభించిన ఘనత మె[తేయకు దక్కి-ంది. 

స్వామి వివేకానంద (1868-1901) వాసిన వచన రచనలు శ క్రిమంతాలై విషయ నైర్మల్యా 
నికి పేరుపొందినాయి. ఈ విధంగా సాహిత్యగద్య ఈ శతాబ్దిలో పరిణామ వికాసాలను 

పొందింది. 

వంధొమ్మిదో కతాట్దిలో వంగతబిత్సూము | 

ద్గింలీయ భుట్టియ : బిహారీలాల్ చక్రవర్తి [వాసిన (1884-1894) శారదా 

మంగళ్ (1879) సాధేర్ ఆనన్ (1888-89) ఆనే కావ్యాలు భావుకతలో కొ త్రదనాన్ని 

సంతరించుకొన్న కాల్పనిక రచనలు. వీటిలో స్నిగ్గత, భావసొకుమార్యము మనోహరంగా 

ఉంటాయి. వీటి [ప్రభావము రవీందనాథ్ థాకుర్ (1861-1941) మీదకూడా పడింది. 

ద్విజేందనాథ్ ఠాకుర్ (1840-1926) (వాసిన “స్వప్న్యపయాణ్” (1875) శ కిమంత 

మెన తాత్విక కావ్యము, ఆక్షయకుమార్ బడాల్ (1865-1918) కవిత్వము సొకుమార్యా 

నికి పేరుపొందింది. 
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రోజీం(దోనాజ్ లావల్ ! కవిగా, నవలా రచయితగా, కథానికా రచయితగా, 

నాటక కర్తగా, వ్యాసరచయితగా, విమర్శకుని గా రవీం[దనాథ్ ఠాకుర్ వంగసాహిత్యానికి 

వై పుల్యాన్ని తెచ్చి దానిని సార్థకం చేసినారు. ఇన్ని సాహిత్య [ప[కియఐలో ఇంత విస 

తంగా (వాసిన ఇంకొక వంగ రచయిత లేడు. 191ళలళో గీతాంజలికి ఆయనకు “నోబెల్” 

బహుమానం వచ్చేటప్పటి కే వంగదేశంలో ఆయన పభావం సాహిత్యరంగంలో నిర్దిష్టమె 

ఉంది, తరవాత దేశవ్యా పంగా ఆయన కీర్తి పతిష్టలు [పచారంలోకి వచ్చినాయి, కవిగానే 

ఆయన తన ధర్మాన్ని నిర్వ ర్రిసూ వచ్చినా (కమేణ ఆయన స్వాతం త్య సం[గామంలోని కి 

(ప్రవేశించడానికి కారణమిదే. తన వ్యాసాలలో ఒకదానిలో మవిత్మగాంధి ఈయనను మహా 
నీయ రక్షకుడని వ్యవహరించినాడు.ఠాకుర్ రచనలలో ఆయన కవిత్వము మహోన్నత మెంది, 

అవసాన కాలంలో ఆయన వాసిన కవిత్వంలో కూడా ఒక [ప్రత్యగత, అమ్ల్రానత కనబడ 

తాయి, డెబె సంవత్సరాల వయస్సులో ఆయన తన వచన పద్యాలను తీర్చిడిద్దుకొన్నాడు, 

ఆవసాన కాలంలో ఆయన |వాసిన కొన్ని పద్యాలలో అత్యంతాధునికత లావణ్య కోధితంగా 

(పత్యక్ష మవుతుంది, 

ఠాతర్ తరవాత : ర వీం[దనాధ్ కంటె చిన్నవార్రైన అయన నమకాలికులలో 

ఎందరో మంచి రచయితలు ఉన్నారు. అవనీం దనాథ్ థాకుర్ (1871-1951) వంగరచనలో 

నిష్టాతుడై న పమథ చౌదరీ (1863-1943), (పవ్యాత కథానికా రచయిక [ప్రభాత్ కుమార్ 

ముఖర్జీ (1878- 1982) బహుళ (_పచారాన్ని పొందిన సామాజిక నవలలు |వాసిన శరత్ 

చం[ద చటర్జీ (1876-1988) వీరిలో గణనీయులు. ఛందళ్శిల్పంలో నిపుణుడైన సతేంద 
నాథ్ ద త 1892. 1922) మహాత్మ గాంధీయొక,. నవోయనిరాకరణోద్యమం వల్లి [పభావి 

తుడె చర్భార్ గాన్ ఆనే ఆతు తమ కావ్యం [వాసినాడు. 

ఆధునిక్ యుగము : నవ్య కవిత్వోద్యమానికి _పచార సాధనగా (పారంభించ 

బడిన కల్టోల్ (1928) ఆనే పతికలో (వాసిశ యువకవుఅతో ఆధునిక యుగము వంగ 

సాహిత్యంలో (సారంభమముందని చెప్పవచ్చును. వీరిలో చాలానుంది ఠాకుర్- వ్యతిరేకోద్య 

మాన్ని అభిమానిస్తూ వచ్చినా ఆ మహాకవి [ప్రభావం వడనివారు లేరనే చెప్పవలె. దః వర్గ 

నికి చెందినవారిలో బహుళ (పచాూాన్ని పొందిన కవి కాజీ న|జుల్ ఇస్తాం(జన నము 1899)" 

ఈయన కవిత్యంలో భావోద్వేగము, ఆవేశము ఎక్కువగా కనబడతాయి. అయితే ఈ వర్గా 

నీకి చెందిన పౌధవయస్కుడు మోహిత్లాల్ మజుందార్ (1888. 1952) గొప్పకవీ' 

సుస్థిర మైన భావనాళక్రి (పదర్శించినకవి ఈయన. 

ఆధునిక యుగంలో ఉత్తమ కవిత్వం [వాసినవారు కల్లోల్ వర్గానికిగాని ఠాకుర్- 

వ్యతిరేకోద్యమానికిగాని చెందినవారుకారు. ఠాకుర్ తరవాత అతు త్తమ వంగకవి జీవనానంద 

దాసు (1899-1954). ఆత్యుత్తమ నవల రచయిత, “పథేర్ పాంచాలి [వాసీన విభూశి 

భూషణ్ (1899-1950) భట్టాదార్యుడు. హాస్యరచయితలలో అ(గగణ్యుడు, రాజశేఖర 

వను (జననము 1880).. సాజ్షత్య విమర్శలో ఈ స్థాయికి చెందిన రచయిత. |పమథనాథ్ 

బిసి (జననము 1901). కవిత్వంలో నిజమైన ఆధునికులు సురీం దనాథ్దత్త (19011980) 
విష్ణుడే (జననము 1009) అనేవారు. డే మంచి విమర్శనాత్మక మైన వచనం (వాసినవాడు 
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కూడా. పూర్వుతరానికే చెండిన తారాళంకర్ బెనర్జీ (1898-1978) బహుళ పచారంలో 

ఉన్న నవల రచయిత కాగా భావాత్మకమైన వచనరచన చేసినవారిలో అన్నదా శంకర్ రాయ్ 

(జననము 1904) (పముఖుశు. శ క్రిమంతులైన మిగిలిన ఆధునిక వంగరచయితీ లను గురించి 

భవిష్యత్కాలంలో వారే సాధికారంగా [వాయగలరు. ఈ చిన్న వ్యాసంలో పేర్కొనబడని 

వారుకూడా తమ. సోదర రచయితలతో పాటు వంగసాహిత్య సంప్రదాయాన్ని నిర్మించినవారే 
కాగలరు, 

విషయసూచిక 

1. మహాత్మాగాంధీ రవీం[దనాథ్ ఠాకుర్ 

బి, గీతాంజలి 
, 

ల. కాబూలినాలా 
> | 

క, మానసపూజ రామ్ ,పసాద్ సేన్ 

5, వారిత, స్వర్ణకథలు; గీళాలు 
(అ) దొంగలు, దోపిడికాం[డు కాజీ న జుల్ ఇస్తామ్ 

(ఆ) ఒకసానెట్ విష్ణుదే 

(ఇ) నావికుడు విష్ణుదే 

6, కదంబవనంలో కలవరం చండీదాసు 

"గ, చీకట్లు, మబ్బులు 
53 

రి, నాతోచెప్పు 
91 

0, నామ మహిమ +? 

10. మేఘమలార్ విభూతి భూషణ్ బందోపాధ్యాయ 

11. పరివ_ర్గన చ కాలలో కాజీ నజుల్ ఇస్టామ్ 

12, వనలతా సేన్ జీవనానంద దాన్ 

198, కప్పలు బుద్దదేవటోస్ 

14, కలకతా అమియాచ క్రవర్తి 

16, (పేమ విష్ణుడే 

16, "పేరు సుధీం దనాథ్దత్త 

రవీం్యదనాథ్ ఠాకూర్ 

మహాత్మాగాంధి 

పాశ్చాత్య సంపర్క |పభావంవల్హ్ల భారతీయ సంస్కృతిలోని మూల భూతమైన 

ఏకత భిన్న మవుతూవచ్చి దానిలో అస్పృశ్యత అనే దారుణ వ్యాధి బై టపడింది. జాతీయ 
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సౌభాగ్య సాధన విషయలలో హిందువులు ముస్లిములు నిరాశోపహతులై , లౌకిక దృష్టిలో 
పాలకులు ఆప్పుడప్పుడు పంచి పెళ్లి పాొపకాలకోసం పాకులాడుతూ పరస్పరం దెబ్బలాడు 

కోవడం మొదలు పెట్టినారు. భారతీయులు ఎంతగా ఛిన్న భిన్న మయిపోయి నై తిక పతనాన్ని 

ఫొందినారంచే వారి పతిభలో వారు తమ్ముతాము ఉద్ధరించుకొగలరని ఎవ్వరూ నమ్మలేక 

పోయినారు, ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో (పాచీన బుషులకోవకు చెందిన ఒక మహాత్ముడు, ఓక 

మహాపురుషుడు, నిజమైన నాయకుడు బయలుదేరినాడు. ఆయన మహ్మోతాగాందీ, ఆయన్ని 

గౌరవించడానికే మనమీనాడు సభతీర్చి ఉన్నాము. ఈ నాడు మనదేశపు భవిష్యత్తును. 
గురించి ఎవ్యరూ నిస్ఫృహ చెందనక్కర లేదు. ' ఆజేయమెన సృజనాత్మక శక్తి (పాదుర్భా 

వం చెందింది. మహాత్మాగాంధీ మనకు చూవిన మార్గంలో పయనిస్తే మనము ఆత్మోద్ధరణ 
చేసుకోవడమే కాకుండా, పపంచంలోని ఇతర (పజలను కూడా ఆత్మోన్నతి సాధించుకొనే 
టట్లు చేయగలము, 

ఈ నాడు మశమధ్యకువచ్చిన వ్య క్రి, వ్యక్తిగత దేశీయగత స్వార్థ పరత్వానికి అలీ 
తునిగా పేరు పఖ్యాతులు పొందినవాడు * స్వార్థపర త్యమనే నీచగుచంయొ శ విస్సుత 

రూపమే దేశీయ స్వార్ధపరత్వమనే గంభీర నామం కింద చెల్లుబడి కావచ్చు. రాజకీయ వేత్త 
లని పిలవబడేవారి నై తిక వరన మంత ఆదర్శవంతమనడానికి వీలులేదు. అనత్యాలు 

చెప్పడ మంటే వారు జంకరు; తమ వ్యా పికోనం ఇతరులను మర్మా ఘాతాలతో నొవప్పించ 

డానికి వెనుదీయరు. మనమిప్పుడు పాళ్చాత్కులళో ఒక వింతనడవడి చూస్తుళ్నాము. తమ 

దేశం కోసం ఓకవై పు ఆత్మార్పణ చేయడమూ ఇంకోవె పు ఆ దేశం చేసే (కూర కృత్యా 

లలో చేతులుకలవడమూ కనబడుతున్నది. దీనిని చూసూ ఉంటే ఈ పాశ్చాత్య సభ్యత 

'అనేఏ ఎంత కాలముంటుంది అనిపిస్తున్న ది, దేశభ క్రినే భావభారం కింద ఆది 

నశిస్తుంది కాబోలు. ఆయితే ఈ నింపు రాబోతే, వారు మనదేశవాసుల వలె తటస్థంగా 

ఉండక భయంకరమైన సంఘర్షణతో కూడిన ఉ త్చాకాన్ని తెచ్చి పెడతారు. 

రాజకీ యవే తలు తాము కార్యహరులమని తమ్ముతాము అధినందించుకొంటా రు 

దుక్మార్గత వల్ట తామాశించిన పని నెరవేరుతుందని నమ్మకం కుదిరితే వీరు దుర్మార్గతతో 

చేతులు కలపడానికి జంకరు, కాని మన విధిని శాసించే పరాత్పరుని దగర ఈ ఆటలు 

సాగవు. మనము వీరి నేర్పరి తన్నా మెచ్చుకొన్నావీరిని గౌరవించలేము. నత్యంకోసం 
సర్వస్వము త్యాగం చేయడానికి జంకని మహాత్మాను మనకు గౌరవిస్తాము. మనదేశము 

ఆధునిక యుగంళోకి అడుగు పెట్టే కుభసమయంలో మన అదృష్ట వళం చేత; తాత్కాలిక 

(పయోజనాలను ఆశించి విశ్వ జనీనమైన (తికాలాబాధితమైన నీతి పథాన్ని విసర్జించవలెనని 

ఆట్లాంటి నై తిక పతనాన్ని ఉ పేక్షించవలెననిగాని చెప్పేవ్య క్రినాయకుడు కాలేదు, 

జనక్షయ3 కాకుండా స్వాతం, తము సంపాదించడమెట్టాగో. ఆయన మనకు 

మార్గము చూపించినారు. ఆమితే, మనస్సులను హింసాదూరం చేసి, అహింస వల్లనే కారక 

సోధన చేసుకోవచ్చుననే పూర్ణ విశ్వాసమున్న వారి సంఖ్య మనలో చాలాతక్కు.వ. మహాఖార 
తంలో కూడా -నాగరిక మైన పాశ్చాత్య దేశాల నాగరక యుద్ధము సరేసరి. ధర్మయుద్ధంలో 

ఛాలా హింసా కౌరాక్థిలు కనబడతాయి. బహుశః ఇదే మొదటి సారికావచ్చు; మనము 



మహాత్మాగాంధీ 557 

ప్రాణాలు విడువ వలెనుగాని చంపరాదని, ఇందువల్ల విజయము మనదేఆని కంఠో క్తిగా చెప్ప 

డం జరిగిందిః ఇదికేవలం యు క్రిమార్గం కాదు, రాజకీయగమ్యాన్ని సాధించుకొనే పద్ద తికాదు; 

ఆదర్శసందేశము. ఆధర్మ యుద్ధంలో మృత్యువంటె నాళము. ధర్మబద్ధమైన అహింసా సమ 

రంలో-పకాజయం తరవాత విజయమూ మృత్యువు తరవాత అమృత త్మ మూ భేషిలచి ఉం 

టాయి. తమజీవిశంలో వీటినిసాధించిన మహాత్మా ఈ విషయమె మనకు విశ్వాసాన్ని కలి 

గించగలరు, 

ఇదివరకు లాగే భారతీయ |పతిభ తనమీదకు దండెత్తి వచ్చినవారి సంస్కృతిలో 
ఆధ్యాత్మికంగా విశిష్టమైన విషయాన్ని (గహించి దానినుండే మానవాళి మనుగడకు ఆకా 
హేతువై న సందేశాన్ని నిర్మించింది. పరలోకం కోసం నిరీక్షించకుండా ఇహలోకంలోనే 

పావవంకిలమైన మానవజాతిని ఉద్ధరించడానికి పురుషోత్తముడు పురువ్వడె పుట్టి మానవుల 
పాపాన్ని తానే భరించడమనే ఉన్నత సిద్ధాంతం కై స్తవ మతంలో ఉంది, ఆకొన్న 
వానికి అన్నమూ జీర్ణాంబర ధారికి శుభ వస్త్రమూ సమకూర్చవలెననే ఉదారాశయము కె కై9స్త సవ 

మతంలో నొక్కి చెప్పి ఉన్నట్లుగా ఇం'కేమతంలో నూ లేదు. దానమూ దయా మొదలెన వాటికి 

మనదేశంలోని ధార్మిక వ్యవస్థల లోను స్థానమున్నా వాటికొక సంకుచితమైవ పరిధి ఏర్పడి 

ఉంది. కేవలమూ ఆవి మానవుని (పేమచేతనే _పేరేపించబడి లేవు. మన అద్భృష్టవశం 

చేత “గాంధీజీ ఈ ఉన్నతమైన కై) సవ సందేశాన్ని సచేతనంగా ! [గ్రహించడం జరిగింది. 

వృత్తి ధర్మంగా మత [ప్రచారం చేసే మిషనరీల నుంచి కాకుండా క స్తవ ధర్మాధర్మాలను 

గాంధీజీ టాల్ స్టాయి ద్యారా (గహించడంలో విశేషం ఉంది. తనజీవితంలోని సంఘర్షణల 

ద్వారానే కలిగిన వివిధానుభూతులను బట్టి టాల్ సాయ్ అహింసా సిద్ధాంతం తాలూకు 

విలువను (గహించిన ఉపదేష్ట, యూరప్ సునదేశానికిచ్చిన ఈ బహుకృతి కోసమే దేశం 

నిరీక్షించి ఉంది, 

మధ్యయుగంలో మనకు ముస్టిముల వల్ల కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలిసినాయి. 

దాదు, కబీరు ఇంకా కొందరు సాధుప్పంగవులు; పవిత9త, మోక్షము అనేవి ఎక్కడో దేవా 

లయంలలో బంధించబడి ఉండేవి కావనీ సర్వమానవాళికి అవి వారసత్వాలై న సంపదలనీ 

(పవచించినారు. ఇస్లాంలో వచ్చిన సంపర్క_రవల్ల మనకీ సందేశం లభించిదని ఆంగీక 

రించడానికి మనము జంకకూడదు, ఇతరమతాల నుంచిగాని, సంస్కృతులనుంచి గాని, 

విశిష్ట వ్యక్తుల జీవితాల నుంచిగాని, మంచివిషయాలను స్థలకాలాదులను లెక్క చేయకుండా 

సత్పురుషులు (గహిస్తారు. మధ్యయుగం గడిచిపోయింది. ఆధునిక యుగంలోకి ఆడుగు 

పెట్టినాము. ఇప్పుడు పురుషో త్తముడయిన మహాత్మాగాంధి, పాళ్చాత్యలోకం ఇయ్యగలిగిన 

ఉత్తమ బహూక్ళతిలో మ నదగ్గరకు వచ్చినారు. సాధువులు ఈ భూతలానికి వాఠసు 

లని కై 9స్పు చెప్పినా; నేటి కె) స్తవులు విజయము బలవంతులదే, సాహసులదే ఆని వచిస్తారు. 

దీనిలో ఆశ్చర్యంలేదు. పాశ్చాత్యుల వ్యాఖ్య ననుసరించి ఈ సిద్ధాంతము (పకృతికి విరు 

ద్ధము, అర్థ రహితము. ఈ విరోధా భాస తాలూకు సత్యాన్ని రుజువు చేయడానికి ఇంకో 
పవక్త కావలసి వచ్చినాడు. ఈ సాధుత్యము బలహీనత కాదనీ ఇది సత్య_పేమల శక్తి 

ఆనీ నిరూపించవలసి వచ్చింది, ఇదే సత్యాగహము, ఈ సాధుత్వము తలవంచడల 
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కాదు; దోషాన్ని అన్యాయాన్ని తల ఒగ్గి భరించే నీష్కిియాత్మకమైన సహనం కాదు; 

ఈ విధంగా తలఒగ్గడం పిరికితనం. అనిచ్చారీతిలో నిరంకుశ తానికి సాయపడడం. అహింసా 

యుత మైన ఈ సాధుత్వానికి గాంధీజీ గొప్ప వీరత్వాన్ని తెచ్చి బలవంతుల అహంకారానికి 

శాశ్వతమైన (పతి ద్వంద్విగా సిలిపినారు. 

పరస్పర విరుద్దాలెన ఈ సూత్రాలలో చివరకు ఎది జయిస్తుందో చెప్పడం 

కష్టము. మనలో, మనచుట్టూ దుష్ట శక్తులు విజృంభిస్తూ ఉండగా ధర్మమార్గాన్వేషణము 

చాలా శ్రమతో కూడినది, అపింసయొక్క ఆత్యున్నత స్థాయిని ఆండుకొనే శక్తి మన 

కున్నా లేకపోయినా మనము దానిని ఒప్పుకొని తీరవలె, నమ్మితీరవలె; ఈ ననిన యుగంలో 

తన జీవితంద్వారా ఉదాహరణ ద్వారా ఈ ఉన్న తాదర్శాన్ని మనముందు అయన ఉంచ 

లేదా? మనము తప్పటడుగులు వేసుకొంటూ దానిని అనుసరిస్తూ పోతే మహాత్ముని సందేశము 

మనకు [కమ |కమంగా సత్యమని రుజువవుతుంది. ఈ దినము మనం స్మరించదగినది, 

(పతి సంవత్సరము ఈ దినము పునరావృత్తమె నప్పుడు, సంవత్సరాలు గడిచిన కొలదీ మన 

కాయన సందేశము సన్నిహితమై న్పష్టమై మన స్మృతి పథంలో నిలిచిపోతుంది. 

రవీం్యదనాథ్ ఠాకూర్ 

గీతాంజలి 

నన్ను అనంతుణ్జి చేశావు. ఇదినీలీల. ఈ చిన్నపాతను ఎన్నిసార్లు 

నవ్యజీవనంతో నింపాదో: ఎన్నిసార్లు ఖాళీ చేశావో! 

ఈ చిన్న వీల్చన |గోవిని ఎన్నికొండలపైకి ఎన్నిలోయల లోకి తీసుకొని పోయి 

అనంతంగా నిత్య నూతనమైన ఎన్ని మధుర స్వనాలు దీని ద్వారా విసిపించావో! 

అమరత్వాన్ని ఆందంచే నీచేతి చలవ వల్ల నా పేదగుండె ఆనందంలో అవధుల్ని 

దాటి మాటల కందని భావాల్ని వ్యక్తం చేస్తుండి. 

ఆనంత మెన నీ వరాలు పరిమితమైన నా చిన్న చేతుల్ని నింపివేస్తాయి. యుగ 

యుగాలుగా నువ్వు వరాలు వర్షిస్తున్నావు. నా చేతుల్ని నింపుతూనే ఉన్నావు. 

xX Xk ర్ ల 

ఎక్కడ మనస్సుకు భయంలేదో, 

ఎక్కడ శీరస్సు ఉన్నతంగానే ఉంటుందో; 

ఎక్కడ జ్ఞానికి స్వేచ్చఉందో, 

ఎక్కడ అంతులేని అడ్డ గోడల ఆర లమధ్య 

లోకం చిక్కి పోలేదో; 
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ఎక్కడ మాటలు సత్యపు లోతులనుంచి 

ఉదికి వసాయో, 

ఎక్కడ నిర్విరామ కృషి పూర్ణత్వం వైపు 

చేతులు జాపుతుందో; 

ఎక్కడ నిర్మల వివేక వాహిని అరరహిత మెన 
0 నః 

ఆచార మరుభూముల సైకతాలలో 

దారితప్పి మటుమాయంకాదో; 

ఎకకడ మానవ కృషి నువ్వు చూపించే మార్గంలో 
విసృృతాశయాల్ని అన్వేషిసూ ఘన 

కార్యాల్ని సాధిస్తూ పుకోగమిస్తుందో- 

ఆలాంటి స్వేచ్చా స్వర్గలోకంలో, (ప్రభూ! 

నా దేశం మేల్కొనేటట్లు చెయి?! 
ల త్రి 

తొలినాటి సూర్యుడు 
తొలినాటి సూర్యుడు 

(పళ్నించాడు 

ఉదయించిన సతాను- 

ఎవరు నువ్వని 

ఉ తరం రాలేదు. 

సంవత్సరాలమీద సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి, 

తుదినాటి సూర్యుడు 

పశ్చిమ సాగర తటంమీద 

నిశ్శబ్ద సాయం సమయంలో 

తుది _పశ్నఅఆడిగాడు- 

ఎవరు నువ్వని 

ఉత్తరం రాలేదు 

ర వీం్యదనాథ్ ఠాకూర్ 

కాబూలీవాలా 

అదేళ నా కూతురు “మిని” ఏదో ఒకటి వాగుతూ ఉండకుండా ఉండలేదు. తనజీవిత 
౧ 

కాలంలో ఒక్క నిమిషమెనా నిశ్శబ్దంగా ఉండి కాలాన్ని వృధా చెయ్యలేదని నా నమ్మకం, 
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తల్లి చికాకుపడి డాన్ని ఎప్పుడేనా వాగకుండా చెయ్యడం ఉందిగాని నేను మాతం ఊరు 

కొంటాను. మిని నిశ్శబ్దంగా ఉండడం అసహజం; నేను దాన్ని భరించలేను. ఇందువల్ల 

మా సంభావణలు ఎప్పుడూ సజీవంగా ఉంటాయి. 

ఒకరోజు ఉదయం, నా కొ త్రనవలలో పడి హేడో అధ్యాయం మధ్యలోనే ఉరిడగా, 

మెలిగా పిల్లిలా నాగదిలోకి నచ్చి నా చేతులలో చెయ్యివేసి మిని అంది “నాన్నా! మన 

దర్వాన్ రామ్దయాల్ “ఆకి'ని 'కౌత(' అంటాడు ఏమి తెలియదు! అంతేనా?” 

మన దేశంలో ఉన్న భాషా భేదాల్ని గురించి నేను చెప్పేలో పలే, ఈ విషయం 

విడిచిపెట్టి ఇంకోవిషయం ఎత్తుకొంది. “ఏమంటావు, నాన్నా? షోలా అంటుంది= మేఘాల్లో 

ఏనుగు ఉందనీ దాని తొండంలోంచి నీళ్ళు చల్లితే వర్షంవస్తుంద నీ”, 

మిసీ నొ కాళ్ల దగ్గర బల్లికి సమీపంగా కూర్చుని తన మోకాళ్ళమీద చేతులో 

తాళంవేస్తూ ఏదో మెల్లిగా పాడుకొంటోంది. నేను పదిహేడో అధ్యాయాన్ని వాయడంలో 

మునిగి ఉన్నాను. కథానాయకుడు [పతాప్సింగ్ కథానాయిక కాంచనల తను తన చేతుల్లో కి 

తీసుకొని కోట మూడో అంతస్తు కిటికిలోంచి పారిపోవాలని [పయత్నం చేసున్నఘట్టం అది. 

ఉన్నట్టుండి మినీ కిటికీ దగ్గరికి పరుగుతీసి “కాబూలీవాలా కాబూలీవాలా” జని కేక పెట్టింది * 

నిజమే, వీధిలో ఓకాబూలీవాలా మెల్లిగా నడిచిపోతున్నాడు, తన దేశస్థులు ధరించే 

వదులుగా ఉండే బట్టల్ని, మలినంగా ఉన్నవాటిని ధరించి ఉన్నాడు. పెద్దతలపాగా, వీపు 
మీద సంగీ, చేతుల్లో _(దాక్షపళ్ళడబ్బాలు, 

ఈ మనిషిని చూడ్డంతోనే నాకూతురు ఏమనుకొందో చెప్పలేనుగాని గట్టిగా అతన్ని 

పిలవడం మొదలు పెట్టింది. సరే! అతను వస్తాడు, నా పదిహేడో ఆధ్యాయం ఎప్పటికీ 

ముగియదు అనుకొన్నా ను. సరిగ్గా, ఇదేసమయానికి కాబూలీవాలా తలఎత్తి మినీవై పు 

చూకాడు. ఇది చూడ్డంతోనే, మినీ భయంతో పరుగుతీని తల్లి రక్షణకోసం మాయమయి 

పోయింది. కాబూలీవాలా సంచిలో తనలాంటి చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండి ఉంటారని 

మినీ నమ్మకం, ఈలోగా, కొబూలీవాలా మా గుమ్మంలో కి వచ్చి చిరునవ్వుతో నన్ను పలక 

రించాడు, 

నాకథానాయికా నాయకుల పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉండడంవల్ల నా కేమిచేయతానికీ 

తోచక మినీ వీలిచిందిగదా అని ఏవో కొన్నికొన్నాను.మా సంభాషణ - అబ్బుల్ రహమాన్, 

రష్యన్లు, ఇంగ్లీషువారు, సరిహద్దు సమన్యలు మొదలయిన వాటిమీద సాగింది. 

బయలుదేరివెళ్ళేముందు “అయ్యా! అమ్మాయి. ఏడి?” అన్నాడు. 

మినీకి ఈ జడుపు పోవాలి అనే దృష్షితో పిలిపించాను. వచ్చి నాకుర్చీకి ఆను 

కుని కాబూలీవాలాను అతడి సంచీనీ చూస్తూ నిలుచుంది. అతను కొన్ని ఎండు.దాక్షపళ్ళని 

ఇవ్వడానికి చెయ్యి జాపాడు, దీనితో మినీ భయం మరింత ఎక్కువై నాకింకా దగ్గిరగా 

జరిగింది. ఈ విధంగా వాళ్లు మొదటిసారి కలుసుకొన్నారు. 

ఇదయిన తరవాత, కొద్దిరోజులికి, ఓరోజు ఉదయం నేనెక్కడికో వెడుతూ 
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తలుపు దగ్గిరిగా బల్లమీద మినీ కూర్చుని తనకాళ్ళ ముందు కూచునిఉన్న థారీవిిగ 

హుడై న కాబూలీవాలాతో నవ్వుతూ ఏమిటో మాటాడుతూ ఉండటంచూసి గతుక్కుమన్నాను. 

ఇన్నాళ్ళవరకూ కూడా మా చిట్టితల్లి వాళ్ళనా న్న తప్ప అంతఓపిగా తన కబుర్లన్నీ వినే. 

వాళ్ళను ఇంకొక రిని ఎరగదను కుంటాను. అప్పటికే ఆవిడగారి చిన్ని చీరె కొంగుకు బాదం 

పప్పులూ, ఎండుదాక్షల చిన్నమూట వేలాడుతూఉంది. ఆమె దర్శనార్థి సమర్పించే నజరానా 

అది. 

'ఎందుకీవిడకివన్నీ నువు ఇవ్వడం” అంటూ, నాజేబులోంచి ఒక అర్ధరూపాయిబిళ్ళ 

తీసి ఆతడికిచ్చాను, మాటా పలుకూ లేకుండా వెంటనేదాన్ని తీసుకొని, జేబులో వేసుకున్నాడతడు' 

అయితే ఇంతకూ ఒకగంట తర్వాత తిరిగివచ్చిచూసే, నేనిచ్చిన అర్థరూపాయి దానివిలువకు 

రెట్టింపు కష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టింది. కాబూలీవాలా ఆ అర్థరూపాయిబిళ్ళను “మిని'కి ఇచ్చాడు. తళ 

తళలాడుతున్న ఆ బిళ్ళనుచూసి, తల్లిపిల్లవై విరుచుకుపడింది 'ఈ అర్ధరూపాయి బిళ్ళ నీ కెక్క 
౧ యజ థి 

డిదే?' అనికేక లేసింది. 

సంబరపడుతూ మొహంచాటంతచేసి 'కాబూలీవాలానాకిచ్చాడు' అందిమిని. “కాబూ 

లీవాడిచ్చాడానీకిదో అని తల్లిగొంతుచించుకొంది-కొ య్యబారిపోతూ. “ఓసి మినీ వాడిదగ్గర 

నుంచి నువ్వెట్టా తీనుకున్నావే' అంది. 

సరిగా ఈక్షణంలోపవేకించి, విరుచుకొనిపడబోయే ఉత్సాతాన్ని ఆపగలిగాను. 

ఇక నేను ఆరాలు తియ్యడం మొదలెట్టాను. తరవాత నాకుతెలిసిందేమం పే, వాళ్ళీవిధంగా జట్టు 

కట్టడం ఇదిమొదటిసారి, రెండోసారీకాదు. పిల్లలో మొదజిభయంకాస్తాక మంగా పోగొట్టాడతడు 

సీమబాదంపప్పులూ అవీ లంచం పెట్టి. జక ఇప్పుడిద్దరూ (పాణమ్మితులె అయిపోయినారు. ఏవే 

వో వినోదాలు, హాస్యాలు వాళ్ళమధ్య దొర్లుతుండేవి. మాంచిఉల్లాసంగా కాలశేపంజరిగెది. 

ఆతడి ముందునుంచి దర్జాగా, తన చిరుత ఠీవిని ప్రదర్శిస్తూ కూచుని ఒడ్డూ పొడుగూ ఉన్న 

అతడి మహాకాయంపై దృష్టి నిలిపి మిని తనమొహమంకా నవ్వుతుళ్శిపోతుండ గా, ఇక మొదలు 

"పెడుతుంది. ““ఓకాబూలీవాలా, ఇదుగో నీసంచిలో ఏంతెచ్చావ్?'' 

అప్పుడిక కొండవాడిముక్కు_ యాసతెచ్చిపెట్టుకొని అతడంటాడు. “ఏనుగ. అందులో 

అంత విరగబడినవ్వాల్సింది ఏముందోమరి, ఇక వాళ్ళిద్దరూ పగలబడి నవ్వుకుంటారు అఛలో 

కి కి, నామట్టుకునాకు , ఈ పిల్ల పెద్ద వాళ్ళతో మాట్లాడటం, అదేమిటో (ప్రత్యేకించి చాలావిలక్ష 

ణంగానూ జొత్య్సుక్యం కలిగించేదిగానూ అనిపినూఉండేది. 

ఇక అవ్వుడు కాబూలీవాలా తాను వెనకబడటం ఇష్టంలేక , తన వంతు[పారంభించే 

వాడు 'బుజ్జమ్మా మరినువ్వు అత్తారింటి కెళ్ళటం ఎప్పుడు? 

వంగదేశంలో చిన్నారిచిట్టి పడుచులందరికీ అతారింటిసంగతి ఎన్నడో చాలాచాలా 

చిన్నప్పుడే తెలిసిపోతుంది. కాని మేంకొంచెంగా నవీనభావాలు ఆచరణలో పెడుతుండడంవల్ణ 

ఈవిషయాలు మా పాపకుదూరంగానే ఉంఛాము. ఈ పశ్నమినిని కొంచెం తిక మక పెట్టిఉంటుంది, 

(36) - 
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క్షణంసేపు గాభరాకూడా కలిగింది. అయితే దాన్నిబయటకు పొక్క_నిన్వ లేదు. తక్షణమే సర్దు 

కొని అంది ““మరినువ్యు వెళుతున్నావా అతారింటికి' * 

కాబూలీవాళ్ళలో ముఖ్యంగా మగవాళ్ళ విషయంలో అత్తారింటికి వెళ్ళడానికి ద్వంద్వా 

రాలున్నాయి. అది జై లుకుపోవడమనె అర్థాన్ని నాజూకుగా చెప్పడం అన్నమాట, మనఖర్చు 

లేకుండా మన గురించి చక్కగా అన్నీ వాళ పట్టించుకొంటారు గనుక. మా పాప వేసిన 

(సళ్నను అధ్యడకాయుడ ఈ అర్భంలో తీసుకొని ఉంటాడు. 'హు౧ ఆంటూ పిడికిలి బిగించి 
మందుకు ఊపుతూ, కంటిముందు లేని పోలీనువాణి ఉద్దేశించి 'మామామగారిని చితకగొడ 

తాను అంటాడు, ఇదివినీ, ఈ అపూర్వ సత్కారాన్ని పొందబోయే మామగారిని ఉహించు 

కోని, మిని పకపక పగలబడి నవ్వుతుంది. ఆలవిగాని వాడైన ఆమె నే స్తంకూడా ఆ నవ్వుకి 

జతగా |శుతి గలుపుతాడు, 

శరత్కాలపు తొలి పొద్దులవి. పూర్వకాలంలో రాజులు జై త్రయా|త్రకు బయలుదేరే 
కాలమిదే. అయితే నేను మాతం కలకతా ఒకమూ లలో ఉన్న నాఉనికినుంచి నమ స్తపపంచం 

మనస్సుతో చుట్టబెడుతూ ఉంటాను. ఏదైనా ఒక దేశం పేరు మనసులో మెదిలితే చాలు నా 

హృదయం అక్కడికి చక్కా ఎగిరిపోతుంది. వీధుల్లో ఎవరైనా విదేశీయుడు కనిపిస్తే చాలు, 

ఇక అల్లి బిల్లి గాఅల్లుకుంటూకలలెన్నోకంటాను. సుదూర మైన అతడి మాత్కదేశపు పర్వతాలు, 

లోయలు, అటవీ సీమలు, అందులో ముచ్చ లైన వాసకుటీర మూ, స్వేచ్చగా, స్యతంతంగా, 

ఎడారులన్ని టికీ దూరంగా, ఆ సంతోష జీవనాన్ని ఊహించుకుంటాను. నిజానికి ఊహల్లోనే ను 
దూరపయనాల సుందర దృశ్యాలను విస్పష్టంగా భావించు కోగలననుకుంటాను. ఏమంటే 

మొక్క_లాగా పాతుకుపోయిన నేను _పయాణంతప్పని సరి అయితే పిడుగుపాటు గా భావిస్తాను 
దానిని. ఈ కాబూలీ వాలా సమక్షంలో, తక్షణమే పర్వత పాద సీమలకు, ఎత్తైన, నగ్న 

శిఖరాల దారిలో అల్లి బిల్లిగా అల్దుకు పోయే కనుమలకు, నా మనను ఊహా విహారం సాగి 

స్తుంది. ఒంటెల వరసలు, వాకిపార పు సరుకులు మోసుకొని పోతూనూ, తలపాగాలు చుట్టి, 

పాతకాలపు విడ్డూరమైన తుపాకులు మోసుకుంటూ, కొందరు బక్లేలు ధరించి, కొందరు నడు 

స్తూ మైదానాల వెపు [ప్రయాణం సాగించటం నాకళ్ళ ముందుకసిపించే దృశ్యం, ఈ విధమైన 

దృశ్యాలు నా కళ్ళముందు కదలుతూ ఉంటాయి. కాని ఇంతలో మిని” తల్లి వచ్చి కల్పించు 

కొంటుంద్కి నా కంటి ముందరి దృశ్యాలు చెదిరిపోయేలాగా. ఆమె హెచ్చరిక స్యరంతో ఆ 

మనషి విషయమై జాగత్తగా ఉండాలి' అంటుంది. 

దురదృష్టవశాత్తు మిని వాళ్ళమ్మ వొట్టి పిరికి. వీధిలో ఏమైనా కలకలం విన పడిం 

దంటే చాలు, లేదా ఎవరైనా కొందరు కలసి ఇంటివై పు వస్తు ఉండటం చూసినాచాలు, వెంటనే 

మరి తిరుగులేని నిర్ణయానికి వచ్చేస్తుందామె. వాళ్ళు దొంగలైనా కావాలి, తాగుబోత్సులెనా 

కావచ్చు ననుకుంటూ పాములు, పులులు, మలేరియా, బొద్దింకలు, గొంగళిపురుగులు, లేదా 

ఇంగ్లీషు నావికు డెవరో వచ్చి చుట్ట ముట్టినంత భయపడుతుంది. " 

ఇన్ని సంవత్సరాల అన భవంగిడించినా కూడా, ఆమె తన భయాన్ని అదుపులో 
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పెట్టుకోలేక పోతున్నది. అందువల్ల కాబూలీవాలాను గూర్చి ఆమెకెన్నో భయ సందేహాలు 

చుట్టుముటుకున్నాయి. వాణి ఒకకంట కనిపెటి ఉండవలసిందిగా నన్ను (ప్రాధేయ పడుతూ 
“గే మె ణ రు 

ఉండదాబు. 

నేను మృదువుగా ఆమె భయాలు అర్థంలేనివని నమ్యేసే | వయత్న ంచెస్తూ వచ్చాను. 

అయితే ఆమె దానికి మరింత వ్యగంగా, కొన్ని అతి ముఖ్యమైన (ప్రశ్నలు వేసి సమాధానం 

రాబట్టుకొనే పయత్నం చేస్తూ వచ్చింది. + 

పిల్లల నెవరూ ఎప్పుడూ ఎత్తుకొని పోలేదా ? మరికాబూలులో బానినవ్యా పారం 

ఉందన్న మాట నిజమా కాదా? ఇంత భారీ మనిషి చిన్నపిల్లనెత్తుకొని తీసుకొని పోవడం 

జరగదనే మీరనుకొంటున్నారా? 

నేనామెతో చెప్పాను. అది అసాధ్యం కాకపోవచ్చునే మో గాని, చాలామటుకు 

అసంభవం మాతం అవుతుంది. అయితే ఇంతమా[తంతో ఆమె తన భయం విడిచి పెట్టలేదు. 

ఆమె అనుమానం నిరాధార మైంది కాబట్టి, అతజ్జి ఇంటికి రాకుండా నిషేధించడం సబబుకాదు 

అనిపించింది నాకు. అందువల్ల వాళ్ళిద్దరి మధ్య దోస్తీ అంతకంతకూ ఎక్కువైంది. 

మామూలుగా, సంవత్సరంలో ఒక్క సారి, జనవరినెల మధ్యరోజుల్లో రహమాన్ 

అంటే ఈ కాబూలీవాలా, తన స్వదేశానికి వెళుతుంటాడు. ఆసమయం దగ్గరపడటంతో పాత 

బాకీలన్నీ వనూలు చేసుకోవడానికి ఇల్లిబ్లా తిరుగుతూ, చాలా తొందర పనుల్లో - ఉంటాడు. 

అయితే ఈ సంవత్సరం మా|తం ఏదో విధంగా తీరిక చేనుకుని వచ్చి మినిని చూసి పోతూనే 

ఉన్నాడు, బయట వాశ్ళెవరై నా చూసే వాళ్ళిద్ద రిమధ్య ఏదోగూడుపుఠాణి సాగుతున్న దను 

కోవడానికి అవకాశముంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఉదయం వచ్చి చూసి పోవడానికి సందర్భ 

పడక పోతే సాయంత్రం తప్పకుండా వస్తాడతడు. 

వా స్రవానికి నాకుకూడా అపు డప్పుడు గతుక్కు మనిపిస్తు ఉంటూంది, అనుకో 

కుండా వెళ్ళి వెలుగు సరిగా రాసిగది మూలలో ఇంత పొడుగ్గా, వదులొదులు బట్టలు ధరించి, 

సంచులు వేలాడే అత బీ ఆశ్చర్య పరచడం. కాని మిని మాతం చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఓ 

కాబూలీవాలా, కాబూలీవాలా, అనిపిలుస్తూ పరిగెత్తి అతడిదగ్గరకు పోవడం చూసినపుడు 

వాళ్ళిద్దరిమధ్యా వయస్సు ఎంతో వ్యత్యాసమున్నా, యథాపూర్వంగా నవ్వుల్లోమునిగి పోవడం, 

అవేఛలో క్రులాడుకోవడంతో నామసు కుదుటపడేది. 

ఒకరోజు ఉదయం, అతడు స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్ళటానికి నిశ్చయించుకొన్న 

కొద్ది రోజుల ముందు, నేనునా పుస్తకాల పనిలో పూవులు దిద్దుకుంటున్నాను. శీతగాలి 

వస్తున్నది. కిటికీలోంచి వచ్చిపడి సూర్యకిరణాలు నాపాదాలకు వెచ్చగా తాకుతున్నాయి. ఆచిరు 

వెచ్చదనం చాలా ఆహ్హా దకరంగా ఉంచి. ఎనిమిది గంటలయివుండవచ్చు సుమారుగా. తెల 

తెల వారుతుండగానే తట్ట బుట్ట నె త్రీని పెట్టుకొని అమ్మకాలు సాగించడానికి పోయి నవాళ్ళు 

తలకు ఆచ్భాదనలు ధరించి తిరిగి వెళుతున్నారు ఇళ్ళకు. ఇంతలో వీధిలో ఏదో గందరగోళం 
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వినిపించింది. చూసాను. ఇద్దరు సోలీసు వాళ్ళు రహమాన్ను బంధించి తమ వెంట తీసుకొని 

పోతున్నారు. పిలు గుంపులుగా వెంఓఒడారు. కాబూలీవాలా ధరించిన జట్టల పైన 

ర క్రపుమరకలున్నాయి. పక్కనే నడుస్తున్న పోలీసు చేతిలో కత్తిళూడా కనబడుతున్నది. 
గబగబా వెళ్ళి వాళ్ళను ఆపాను. ఏమిటిదంతా? అని వాళ్ళను అడిగాను. ఒకరినోటివెంటకొంత 

ఇంకొకరి నోటివెంట ఇంక కొంత నేను తెలుసుకొన్న దేమంచి,  ఆవీధిలో పౌరుగిళ్ళలో 

ఉన్నఓఒకవ్య కి, రా  పురిళశాలువకిమ్మతు ఈ కాబూలీవాలాకు కవ్వవలసిడిండి. కతడి దగ్గర 

ఆతడది కొన్నాడు. కాని ఆటువంటిశాలువ ఇదీ తాను కొనలదన్నాడా వ్యక్తి ఈ వివాదంలో 

మాటా మాటావచ్చి రహమాన్ అతజణ్జి పొడిచాడు. ఆ ఉ(దేకంలో బంధితుడు తన విరోధిని 
గూర్చి రకరకాల లిట్టు కిడుతున్నాడు. ఇంతలో ఆను కోకుండా మాఇంట్లో ఒక వరండా 

లోంచి మా మిని కన్పించి ఎప్పటి మాదిరి ఉల్పాసంగానే 'ఓకాబూలీవాలా, కొబూలీవాలా' అని 

పిలిచింది. ఆమెవెపు తిరుగుతున్న రహమాన్ ముఖం వెలిగిపోయింది. ఆతడిచంకలో ఇవాళ 

సంచు లేవీలేవు. అందువల్ల సంచిలో ఉన్న ఏనుగును గూర్చి అతడితో చర్చించే అవకాశం లేక 

పోయిందామెకు. అందువల్ల వెంటనే రెండో |ప్రశ్నమీదికి ఆమెధ్యాన మళ్ళింది. వెంటనే ఆమె 
అడిగింది. “అతారింటికి వెళుతున్నావా నీవు?” రహమాన్ నవ్వాడు, ఆతరువాత అన్నాడు. 

“అదిగో మరి అక్కడికి వెళుతున్నాను పాపా” ఈ సమాధానం మిని ని ఉల్పానపరచక పోవడం 
గమనించి బేడీలు పడ్డ తనచేతులను ఎత్తి 'ఊ 6 “అంటూ ముసలి మామగాణ్ణి చావచితక 

గొట్టి ఉందును, కాని నాచేతులకు బేడీలున్నాయిగా మరది” అన్నాడు 

ఖూసీ నేరంకింద రహమాన్కు చాలా సంవత్సరాల జైలు శిక్షపడింది. 

కాలం గడిచి పోయింది. ఆతి గూర్చి మరచే పోయినాము. స్థలచలనం ' లేకుండా 

నిత్యకృతాకలై న మాపనుల్లో మేము మునిగిపోయి కటకటాల మధ్య శిక్షననుభవిస్తున్న ఒక 
నాటి స్వేచ్చా వ్యక్తి ఆ పఠానును గూర్చిన ఆలోచనే మాకురాలేదు, తరవాత అచ్చ స్వచ్చమైన 
చలాకీ మనసు గల మా మిని కూడాతన పాత స్నేహితుజ్ణి మరచిపోయిందని చెప్పడానికి నాకే 

కించగా ఉంది. కొత కొత్త నేస్తాలు వ నెశించారు ఆమె జీవితంలో. పెద్ద దవుతున్న కొర్ద, 

ఆమెతన ఈడు ఆడ పిల్పల తోనే గడుపుతూ వచ్చింది. నాన్న గారి గదిలోకి కూడా అడుగు 
పెట్టడం అరుదే ఆయిపోయింది. ఎపుడోగాని ఆమెను పలకరించే సందర్భమే కుదిరేదికాదు 
నాకు. 

బాలా ఏళ్ళు గడిచాయి. మళ్ళీశరత్కాలం వచ్చింది. మిని పెళ్ళిపనులు జరుగుతు 

న్నాయి. దెవీపూజ ' జరిగే ఇెలవుల్లో మహూర్తం నిర్ణయించాము. దుర్గతల్రి కె లాసిఖదికి ర ద 
తరలి వెళ్ళడంతో పాపే మాఇంటి దీపం కూడా మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళడానికి నిశ్చయమైంది. 

ఇక మా ఇంట్లో సీడలే పరచుకొంటాయి, - 

ఉదయం చాలా కాంతి మంతంగా ఊంది. వానలు వెనక బట్టిన తర్వాత, వాతావర 
ణంలో ఒక నిర్మలత్వం, స్వచ్చత వచ్చాయి. సూర్యకిరణాలు మేలిమి బంగారుకాంతులతో 
మిలమిలలాడుతున్నాయి. ఆవి ఎంత కాంతిమంతాలుగా ఉన్న వంటే కలకతా సందు గొందు 

న్ ని మురికి ఓడుతున్న ఇటుక గోడలను కూడా తళ తళ లాడిస్తున్నాయి. తెల్లవారురూము 
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నుంచే పెళ్ళి మేళాలు మోగుతున్నాయి. ఆచప్పుళ్ళువినపడ్డప్పుడల్హా నాగుండె వేగంగా కొట్టు 
కుంటున్నది. కారుణిక మైన భైర౨ రాగాలాపన, నామస్సుని నులిమి వేస్తున్నది, రాబోయే ఎడ 
బాటును తలపిఎప జేస్తూ. మా మినికి ఈ రాతికి వెళి జరగబోతున్నది. 

తెలతెల వారుతున్న ప్పటినుంచీ ఇల్టంతా కోలాహలంగా పెళ్ళిసందడి నిండి ఊంది. 

ఆవరణలో వెదురు గడలు పాతి పెళ్ళి పందిరివేయాలి. పంది౨లోనూ, వరండాలోనూ, చిరు 
గడ్జెలతో కూడిన దీపశాఖిక నెమ్మెలను వేలాడ తీయాలి. (పతిచోటా తొందర, ఉద్వేగమూ. 
నాచదువుకునే గదిలో కూచుని పద్ధుపుస్తకాలు చూసుకుంటున్నాను. _ఇంతలో నాగదిలోకి 

ఎవరో అడుగు పెట్టి వినయంగా వందనంచేసి నాము౨దు నిబుమండి పోయినాడు. అతడు ఆనాటి 

కాబూలీవాలా రహమాన్, మొదట నేను అతణి గుర్తుపట్టలేదు, అతడిదగ్గర సంచిలేదు. దట్టంగా 

నె త్తినిండా పొడుగాటిజుట్టు లేదు. అతడి వెనుకటి కళాకాంతులు, ఉత్సాహమూలేవు, కాని 

పెదవుల పె చిరునవ్వు క నబరచాడు. అప్పుడు నేనత ల్లి గుర్తుపట్టాను. 

'ఎప్పుడొచ్చావు రహమాన్! అని అడిగాను” 

'నిన్న సాయంత్రం అంటూ! నన్ను జైలు నుంచి విడిచి పెట్టారు, అని 

నాచెవుల కామాటలు చాలా బాధాకరంగా పరిణమించాయి. తనసాటి పాణిని 
హింసించే ఏవ్య క్రితోనై నా మాటకలపనేలేదు నేను ఇదివరకు. ఇంతేకాకుండా ఈ రోజుఇంత 
కన్నా శుభశకునంతో ప్రారంభమె ఉంటే ఎంతో బాగుండేదికదా అని నామనస్సు బాధపడింది. 

ఇతడు రాకుుడా ఉన్నట్ట ములేనే శవంగా ఉుడేవి అనె పించిఎవ.'మాషఎట్టో శుభ కార్యం జరు 

గుతున్నది' అంటూ నాకేరూతం తీకుబడిలేదు. ఇంకోరో జున వస్తావా తరవాత” అన్నాను, 

గిరుక్కున తిరిగి అతను వెళ్ళబోయాకు. తలుపుదాకా బోయి అతడు సంకో 

చించాడు, కాని అడిగాడు. “ఒక్కా సారి నేను చిట్టితల్లి ని చూడకూడదా అయ్యగారు -ఒక్కు 

క్షణం” ఇంకా మిని వెనకటి శైశవ దశలోని “మిని” గానే ఉంటుందని అతడి నమ్మకం 

లాగుంది. తనదగ్గర కి పరుగుతీన్తూ ఇదివరకటిలాగా నే 'ఓకాబూలీవాలా, కాబూలీవాలా అంటు 

పిలుస్తూ వస్తుందని ఆ?ంచినట్టుంది. వెనకటిరో జుల్లో మాదిరిగానే కబుర్లూ నవ్వులూ ఆశిస్తున్న 

ట్టున్నది. నిజానికి వెనకటిరోజుఎను గుర్తుచెసు పంటు న్నట్లు ఒకకాగిత ౨లో బాదం, కిస్మిస్,ఎండు 

(దాక్షలు జాగత్తగా పొట్టం కట్టి తెచ్చాడు. ఏదోవిధఎగా తనదేశస్థుడెవరి దగ్గరనుంచో వీటిని 

సంపాదించాడు. తనదగ్గరున్న చిన్నముల్లె కాస్తాపోయిందికదా. 

మళ్ళీ అన్నానునేను “మా ఇంట్లో ఇవాళ శుభకార్యం ఉంది. ఇవాళ ఎవరూ నీకు 
కనపడే అవకాశం లేదు'' ! 

అతడి ముఖం చిన్న బోయింది పరకాయించి క్షణం సేపు నావేపు చూశాడు. గుడ్ 

మార్నింగ్, వెళ్ళొస్తానయ్యా, అని వెళ్ళిపొయినాడు. 
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నాకు కొంచెం విచారం కలిగింది. మళ్ళీ పిలిపిద్దామా అనుకున్నాను కాని తనంత 

తానే తిరిగిగావడంచూశాను. నాకు బాగా దగ్గరగావచ్చి, తనచేతిలో ఉన్న పొట్టాన్ని తీసుకో 

వాల్సిందిగా కోరుతూ, “పాప కోసం ఈకాసిని తీనుకొని వచ్చానయ్యగారూ, వీటినామెకిస్తారు 

కదూ” అన్నాడు. నేను వాటిని తీసుకొని, డబ్బులివ్యబోతున్నాను. కాని అతడు నాచేతిని 

వెంటనే పట్టుకొని “బాబుగారు చాలా దయగాలవారు, నన్ను మరచిపోవద్దు, జ్ఞాపకంవుంచు 

కోండి, ఇందుకుగాను నేను డబ్బుతీనుకోను. మీ ఇంట్లో ఒక చిన్నతల్లి ఉంది. ఇటువంటిచిట్టితల్లే 
నాక్కూడా మా ఇంట్రోవుంది. మా పిల్లను తలచుకుంటూ మీ అమ్మాయికివి తెచ్చానుగాని. 

అమ్మి లాభం గడిద్దామనికాదు.” 

ఈ విధంగా అంటూ వదులుగా వేలాడుతున్న తన పంట్టాంలోకి చేయి దూర్చి బాగా 

మాసిపోయిన చిన్న కాగితం ఒకటి బయటకు తీశాడు. ఎంతోభ దంగా ఆ కాగితంమడత విప్పి, 

ముడతలు లేకుండా, తన రెండు చేతులతోనూ పట్టుకుని నాటేవిలుమీద ఉంచాడు. దానిమీద 

చిట్టి చెయ్యి అద్దిన గుర్తుఉండి. అదిపుటోకాదు. చేతితో గీసిన చిత్రమూ కాదు, నిరాపులిమి 
అద్దిన చిన్న చెయ్యిమ్నుద జ్యాగత్తగా ఆకాగితం మీద తీనుకొన్నదది. ఈ చేతి స్పర్శ అతడి 
గుండెలమిదుఎప్పు డూఉంటూనేవచ్చింది. _పతిస ఐ౨వత్సర మూ, వీధుల్లో తన సరుకులమ్ము కోవడానికి 
కలక తావస్తూ ఉన్న ప్పుడల్హా, ఈ చిన్నచెయ్యి తాలూకు స్పర్శ అత డిహృదయంలో భ|దంగా 

ఉంటున చచ్చింది. 

నాకళ్ళలో సీళ్ళు తిరిగాయి. అతడు పండ్రమ్ముకునే వీద కాబూలీ వ ర్తకుడన్న విష 

యం నాధ్యాస లోంచి తప్పుకున్న ది. నేను మాతం. నేను అతడికంచే అధికుడినా ? అతడు 

కూడా ఒక తండి; 

తనద్దె న సుదూర పర్వత నివాసగృహంలోని తన చిన్న పార్వతి చిన్నారి చేతి 
ముద, నాకునా “మిని” గూర్చిన ఆలోచన కలిగించింది. లోపలెక్క_డో ఉన్న “మిని'ని వెంటనే 
నేనక్క_డకు మిలివీంచాను. ఎన్నో అభ్యంతరాలు ఎదురై!న మ్. కాని నేమ వేటిని పట్టించుకో 

లేదు. పెళ్ళికూతురి ఆలంకారానికి తగిన ఎ రటి పట్టుబీవతో, నొనట గంధపుపూతతో, నవ 

వధువు అలంకారంతో, మిని వచ్చి సిగ్గుపడుతూ నా ఎదుట నిలిచింది, 

ఆమెను చూచి కాబూలీ వాలా చాలా తొటు పడ్డాడు తమమధ్య వెనుకటి స్నే 
హానుబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకు నే ఆశ ఇకఎంత మా[తమూలేదు. చివర కెలాగో వేరునవ్వు 
తెచ్చుకుని ఇట్టా అన్నాడు. 'చిన్నారితల్రీ, అ తవారింటీకి వెళు తున్నావా” ఎ 

మది మిని కిప్పుడు అత్తవారింటి విషయం తెలుసుకదా. అందువల్ల వెనకటి మాదిరి 
గా ఆమె సమాధానం చెప్పలక పోయింది. ఆమె చెక్సి -ళ్ళు ఎ _ర పడ్డాయి. నవ వధూనహాజ 
మెన సిగ్గుతో తలవంచుకొని నిలబడింది. 

మొట్ట మొదటి సారిగా కొబూలీవాల, మినీ ఒకరి కొకరు తటస్థ పడ ఆరోజునాకు 
టి గుర్తు గచ్చింది. నాకు విచారం కలిగింది, వెళ్ళికూతురు అక్క_డినుం+ వెళ్ళిపోగానే. రహమాన్ 



మానసీ కో పూజ కరి? 

బరువుగా నిట్టూర్చాడు. నేలమీద చతికిల పడ్డాడు. హఠాత్తుగా తనకూ తురుకూడా ఇంతటి దీర 

కాలంలో ఈ విధంగా ఎదిగి వుంటుందన్న విషయం అతడి మననులో మెరిసింది. తననివృుడు 

చనువుగా గుర్తుపట్టలేదు. మళ్ళీకాను కొత్తగా ఆమెనుమాలిమి చేసుకోవాలి. ఆమెనిదివరకటిలా 

తాను భావించడం కుదరదు. అంతేకాక ఈ ఎనిమిదేళ్ళ్గలో మరింకెన్ని మార్పులు వచ్చాయో! ? 

పెళ్ళి మేళాలు. బాజాభజం | తీలు మోగాయి. శరత్కాలపు మంద సూర్యుడు మా 

చుట్టూ కిరణాలు [పకాశింప చేశాడు. కాని రహమాన్ కలకతాలోని ఒక చిన్న సందులో 

కూచుని, ఆప్ట్షనిస్థానంలోని ఉహార పర్వత పాంతాలు దర్శిస్తున్నాడు. 

ఒక బాంక్ నోట్ను తీసుకొని అతడి చేతికిచ్చాను నేను. 

“రహమాన్, నీ బిడ్డదగ్గరకు వెళ్ళిపో. మీ దేశం వెళ్ళు. ఆ శుభసంతోషతరుణం 

మా అమ్మాయికి మంచి అదృష్టంతెచ్చి వెడుతుందిగాక'' అన్నాను, 

ఈ కానుక నతడికిచ్చిన తరువాత, నేను కొన్ని వెళ్ళి ఖర్చులు తగ్గించుకోవాల్సి 

వచ్చింది. విద్యుద్దీపాల అలంకరణం జరిగిందికాదు. అంతేకాదు మిలిటరీ బాండు మేళం కూడా 

పెట్టలేదు. ఇంట్లోని ఆడవాళ్ళకు చింత కలిగింది. అయితే నాకు మాతం వివాహమహోత్సవం 

మరింతి శోభాయమానంగా కనపడింది. ఏనాడో దూరమై పోయిన తండి తన ఏకైక సంతా 

నాన్ని సుదూరమైన తన దేశంలోకలుసుకోవడం జరిగిందన్న ఆలోచన ఎంతోఆనందం 

కలిగించింది. 

రాం|పసౌాడ్ సేన్ 

మనసా, ఎందుకింత ఆందోళన చెందుతావు ? 

కాళీ నామాన్నీ జపించు, ధారినంచేస్తూకూచదో. 

ఈ పూజార్భాటాలతో, మనను అతిశ యదర్చంతో 

నిండి పోతుంది- ఆమెను అర్చించు రహస్యంగా-ఎవరూ 

తెలియకుండా. ఈలోహ, శీలా, మృణ్మయ, పతిమలతో 

నీకు చేకూరే లభి ఏమున్నది ? 

మానసికంగానే ఆమెమూర్తిని కల్పించుకో, హృదయ 

పద్మసింహాసనం మీద ఆమె (పతిమను పతిష్టించు. 
పక్వాన్నము, అరటిపళ్ళూ ఆరగింపు చేస్తావా ? 

ఓహో ఎంతదంభం ఇవి తల్లికి నివేదన చేయడం ! 

భ క్రి మరందంతో ఆమెను 'ఆరగింప చెయ్యి, నీ మనస్సుని సంతృప్తి పరచుకో. 
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ఆమెను వెలిగించే ఉద్దేశంతో అమ్మ దగ్గర దివ్వెలూ, జ్యోతులు, దీపాలు ఎందుకు 

వాంఛిసావు ? మననులో భూ షో జ్ఞ్వ్యల మైన క్ట 

దీపం వెలిగించు, అహోరాతులు దానికాంతి (పకాశించనీ 

“కాకీ మాతకుజె, కాళీ మాతకుజ్లై' అంటూ 

మేకలను, గొ|రెలను, గేదెలను ఎందుకు బలిగా 

ఇవ్వడాసికి తీసుకొని వస్తావు ? అరిషడ్వర్లాన్ని బలిగా అర్పించు, 

(పసాద్ అంటాడు-త ప్పెట్టూ తాళాలు భేరీలు ఏమవసరం ? “కాళీ మాతకుజై' అనటానికి 

చప్పట్లు చాలు, తల్రిపాదాల పైన నీ మనను పదిల పరచు. 
రా Caan 

కాజీన జుల్ ఇస్లామ్ 

హరిత స్వర్ణ కథలు, గీతాలు. 

దొంగలు, దోపిడి కొండు. 

మి[తుడా ఎవరు నిన్ను 'దొంగి అనేది 

దోపిడి గాడవనేది ? 

చుట్టూ దోవిడి గాళ్ట డప్పు కొడుతున్నారు 

దొంగలు రాజ్యమేలుతున్నారు 

పరమ ధార్మికుడెవడయ్యా, దొంగల దోపిడిగాళ్ళ మధ్య 

వచ్చి తీర్చు చెప్పడానికి ? 

[ప్రపంచంలో ఎవ్వరైనా సరే దోచుకోని వాడంటూ 

ఒక డున్నాడా ? 

ఓ పరమ న్యాయాధిపతి, స్ ధ్వజాన్ని ఎత్తుగా నిలుపు 

పేదలను దోచుకోబల్సే నేటి పెద్దలందరూ 
గొప్పవారుగా చెలామణి అయినారు. 

ఎంత గొప్పగా దోచుకుంటే, ఎంత గొప్పగా 

చౌర్యాన్ని అవలంబిస్తే 

మోసగించడంనేరిస్తే, దోపిడి చేయ గలిగితే 

నవ నాగరక పపంచ జాతులలో స్థాయి అంత కంతకూ 

ఎక్కువవుతుంది ! 

బానిస పజల దేపిలనుంచి (సవించి గడ్డ కట్టిన ర కంతో మహాభవనాలు 

సిర్మితమై తలెత్తుతాయి 



ఫారిత న్వర్ల కథలు, గీతాలు 

పెట్టుబడిదారులు త మకర్మాగారాలను 

లక్షలకొద్దీ పొయిలను పాడుచేసి నడుపు కారు 

మానవుడి ర క్రమాఎసాలు పిల్చి తిని తేనే ఈ భయంకర 

మైన దయ్యపు యం[తమెమిటి 

సజీవంగా వురుషులు స్రీలు లోపలికి వెళతారు కాని 

పిండిన చెరకు పిప్పిలా బయటకు వస్తారు. 

లక్షలాది మానవుల మానవత్వాన్ని పిల్చి పిప్పి చేస్తు 

న్నాయి కర్మాగారాలు. 

కాని కోటిశ్యురుల ఆసవ పాలు 

పసిడిజాడీలు నింపుతున్నాయి. 

వడ్డీవ్యాపారి అన్నార్తులై న నిర్భాగ్యుల ఆహారం మైనే 

కుండ బొజ్జ పెంచుకుంటున్నాడు 

భూస్వామి "పేదవాడి కొంపకూలుస్తున్నాడు 

తనసవారిబండి సాగేందుకు నాలుగు 

చ కాల పైనా 

జగతినంతా పడుపుటిల్లుగా మార్చింది వ్యాపారబుద్ధి 

పాపమూ, నైతాను ఇద్దరూ అక్కడి వరివార భృత్యులు:, పా|తలు 

నింపి అందించేవాళ్ళు, దురాశా గీతం పాడివినిపిస్తారు 

ఆరోగ్యమూ, జీవితమూ, ఆశా, మాట, అన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు మానవుడు 

దివాలాతనంతో, నిశ్చయమైన సర్వనాశనంవై పు దూసుకొని పోతున్నాడు 

తప్పించుకొనే మార్గం ఇక ఎంతమ్మాతమూ లేదు 
పసిడిమీద దురాశతో చుట్టూ తవ్విన గోతులున్నాయి కనుక 

సమస్త ప్రపంచమూ ఒక బందిఖానా, దీనిసంరక్షక వ్యక్తులు దోపిడి కాండు 

దొంగల మధ్య |భాతృత్యంఉన్న ది, మోసగాళ్ళకు దోస్తీ ఉన్నది. 

నిన్నెవరు దోపిడిగా డంటారు, నేస్తం ? నువు దొంగి 

లిస్తున్నావని ఎవరన గలరు ? 

నాలుగు రాష్ట సంపాదించుకొన్నావు, నాలుగు 

గ్లాసులు నింపుకున్నావు 

అంతేకాని నవు ఏమనిషి గుండెల్లోనూ పొడవ లేదు ! 

సీవు దొంగ వెకావచ్చుగాక , మానవత్వాన్ని పోగొట్టుకోలేదు. 

రత్నాకర్ వలెనే నీవుకూడా వాల్మీకివి అయేఅవకాశం ఇంకొఉంది, నిజమైన 

మానవుణ్ణి కలునుకొనే ఆ సందర్భం రావాలేగాని. 

క్ంలీ 
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ఒకసానెట్ 

గోధూళి వేళ స్యర్ణకాంతి, అయినప్పటికీ 

నా నిరర్థక దివోనంచారంలో 

మధ్యాహ్నపు నిష్పయోజన మైన స్వప్నాలు మండిపోతున్నాయి. 

అయ్యో నా హృదయం చింతాకాంతం ! 

తృష్టతో, (పేమతో, మండిపోతున్న బయళ్ళ, 

కేతా లమీద ఆనందం వెల వెలబోతున్నది 

అయినా పనికి మాలిన హృదయం చల్లపడింది. 

ఇం|దజాలం వంటి సణయజలా లలో 

నేనుతెరచాపఎ త్తి బయలుదేరాను. 

అయినాభ యవడ్డాను, ఛిన్న భిన్నమైనాను. 

మండి పోతున్నదది, అధోలోక పుస్వప్ననది 

శుష్కించింది, మృతించింది 

రీ పల్లెలో పవవులకాపరీ, రై ల్వేకూలీ, 

జీవితాన్ని పవహించనీ, వరదలుగా పారనీ 

నన్ను పోలియీనాస్థితిస ర్వసా మాన్యంగా 

ఈ మనోదేహాల జగత్తు, వ్యక్తుల మధ్య 

అప శుతులు 

“హెడా” కీరంమీది శిలా నసరంమీద పచ్చని 
అ ల శ 

చెట్టుగా పాడనీ 

దృఢంగా, నిటారుగా స్క.౦దం, గాటంగా మట్టిలో కినాటుకో నీ 

కాని రకరకాలైన పెభాగపు చిగురుటాకులగుములతో 

తమ సందేహాలు, బుణాలనుంచి 

“తిమోన్* లు పరిత్యక్తులుకాసి 

ఇటుచూడు ! కర్మా గారాలనేల పైన “హెగాల్' 

వ్యర్థమైన అతిశయం పొరలాడుతున్నది శీణదశ లో 

సాగుభూముల్లో, మేటిస్సే విరచిత మైన 

భౌమ చి తాలలో, “మల్లార్మే, శిష్యుల వీధి 

ఉరేగింపు లలో 

బెంగాలీ 
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నావికుడు 

భయంతో వీక్షించి నావికుడు వెఫల్యశంకితు డైనాడు 

కడుజా[గత్తతో చుక్కానిని కనిపెట్టుకొని ఉండాల్సిందిపోయి 

నడి సము|దంలో ఉన్న నావ తనదారితాను 

చూసుకోగలదని తానుకునికిపాట్టు తీశాడు 

అప్పుడిక జాగ త్తపడ్డాడు ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు, తనస్థానంలో ఉండి జాగరూకుడైై 

శమించాడు. 

ఇంతలోనే సమీపంలోని రేవుయొక 

కలకలం, సందడి వరసలు తీర్చినట్టున్న తాటిచెట్లు స్వాగతించి అభినందిచిన ప్లై. ంది. 

అతడి నావ సాగి పోతున్నది. 

పసిడికై శక భయ భ్రాంతితో ఆచార్యాణి (పురోహిత పత్ని) కి 
సాయం రవి దివో విహంగవు గుడ్డులా క నబడ్డాడు 

కర్షకుడికి కోతకువచ్చిన గోధుమ పంట క్షేత్రాలలో ఆటవస్తువులాగా కనపడ్డాడు. 

మానవులతలలన్నీ కుప్పగా కూడుకున్నాయి చీక ట్లో 

ఒంపుగా వచ్చే సూర్యకిరణ పాతాన్ని దర్శించారు 

తమ ఆవాస స్థానంలోకి 

క త్రిలాగా దూసుకొని వస్తున్నట్టు 

వాళ్ళుచూశారు అత్యంత (శర్ధా ఛువులైః ఆబంగారు కిరణాన్ని, 

అందులోని కాంతి కణజాలాన్ని, అవి 

కీఘ గతిని సంచలిస్తూ ఎగసిపోతూ, ఎగిసిపోతూ, 

సంచలిస్తూ; ఎందుకు; ఎంతదాకా? 

ఓ నావికుడా, సన్నద్ధుడివిగా ఉండు సూర్యయానంతో 
పొత్తు సాధించు 

క్షణకాలం నువు బాదిలోను, నినెవా, ఈజిప్టు “ఆర్ దర్పణాలలో బంధితుడ వైనావు 

నిన్ను నీవు వదిలించుకుని, ఇతరతీరాల వైపు" 

పయనం సాగించావు 

వె కాలి, బై జాంటియమ్, అలెగ్గాం డి 

యాలనుంచి | పెరణ 

స్మృత సాగర విహార తీరాలమీద దీ ప్రమవుతున్న 

నన్నని, నిశ్చలమైన [కొవ్వొ త్తిదీపాలు నీకు 

అవియోగ్య మైనవె, కాని ఏమిటి పరితాపల* 
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లోతైన ఎరుక కావాలని కోరుతున్నా వు, పరిపూర్ణమైన అనుభవాన్ని 

తేనెటీగ రెక్కలు తుంపర్ద వలె తళతళలాడుతూ 

సూర్యకాంతిలో విహరించేంతవరకూ 

జెట్ విమానం కన్నా మించిన సూక్ష్మ గాహకతతో 

“హేరోను” (దీర్చ పాదియయి జలవిహంగం) పీలగ్గగ 

నాన్నిస్పాయ త్రంచేసు కొనే దాకా 

మానవుడు తృ ప్రిపడి వి శాంతుడు కాడు 

పొరపాట్ల నుంచి, పాపంనుంచి, విషా దకరమైన తప్పులనుంచి 

విముక్తుడై 
అతడి నావికాత్మ ముందుకు సాగుతుంది 
ఈ గహగోళంపె ఇంతకన్న ఉత్త మజీవనాన్వేషణలో 

ఉత్కృష్ట ఆనందంకోసం-గాఢతర మైన సహయోగంకోనం 

కదంబవనంలోని కలరవ మేమిటి ? 

చండీదాసు పేమ గీతికలు 

కదంబవనంనుంచి ఈ ఆనూహ్యహరాత్ రవమెమిటి ? 

నా చెవులు వి భమంపొందాయి / 

జీవితానందసార మేమిటి ? 

మాధుర్యమూ కవిత్వమూ 

నాహృదయంలో విచారాన్ని, విస్మయాన్ని రేకె _తించాయి | 

ఈ సంచలనాన్ని 

నేనీవిధంగావర్డించగలను ? 

మనో మోహక మైనపారవశ్యం కలిగించే వేణువునుంచి 

ఎడతెగని రవం 

విషమూ, బీవితమూవలె, 

చీకటు, మబ్బులు 
గి 

చండీదాను _పేమగీతికలు 

చీకట్లు, మబ్బులు 
౧ 

భయంకర మైన నిశీధాన్ని ఆవరించుకున్నాయి 

ఒంటరిగా, కదంబవృక్షం [కింద 

నేవ పి తపిస్తున్నాను 



నాతో చెప్పు 

కృష్ణుడెక్క_డా కానరాడు 
చూపులు గుచ్చి గుచ్చి దూరాలు పరికిస్తున్నాను 

భూమిని చీల్చి వెసి 

నన్నునేను దాచుకుంటాను 

నాతారుణ్యం వేగంగా తరలిపోతూంది 

అయినా నాహృదయం ఉక్కిరి విక్కి రైపోతున్నది 

కృష్ణునికోసంనిరీక్షిస్తూ. 

నాతో చెప్పు _ 

చండీదాసు | వేమగీతికలు ( (ఎమగీతి! 

నాకు వినిపించు 

నాతోచెప్పు నాఆంద మైన పియా 

నీ అంగాంగాలెందుకట్టా కోయ్యబారిపోతున్నవి, 

పెదవులెందుకు వణుకుతున్న వి 

నయనాల పూర్ణాలవుతున్న వి + 

సుకుమారమైన తనువు వణికిపోతున్న ది 

సీజీవితాన్ని తపింపజేస్తూ 

శూన్య విలోకనాలు బరపుతూ 

మౌనంగా తలపోతలలో మగ్నమై పోయి 

ఏమాలోచిస్తునావు 

ఏంచూస్తున్నా వు 2 

చండీదాసమహాశయుడంటాడు 

నాకు నిశ్చయంగా తెలుసు 

ఆమెచెవుల్లో వేణునాదం సోకింది, 

ళఖ్శ 

నామమహిమ 

(చండీదాసు (పేమగీతికలు) 

ఓ సభా, ఎవరు నాకుశ్యామసుందరుడి నామం వినిపించారు ? 

నా చెవులద్యారా, హృదయాన్ని తొలుస్తూ 
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అది నాజీవితాన్ని కలవరపరిచింది 

అంతమధువున్నది శ్యాముని నామంలో 

నా నాలుక ఎన్నటికి విడిచి పెట్టలేదు 

మాటిమాటికీ రుచి ననుభవిస్తూ 
నా నిగహాన్నికోల్పోయినాను 

నేనేవిధంగా అతజ్జీచేరుకోగలను 2 7 

ఆతని నామమే అంతమహిమగల దైనప్పుడు 

ఆయనడేహాన్ని స్పృశించగలిగినప్పుడేమవుతుంది ? 

ఆయనఎక్క_డుంటాడోతెలిసినతర్వాత .. 
ఎకన్నె పడుచు దారీ తప్పకుండా ఉండగలదు 

ఓహ్క ఇటువంటి తలపులకు దూరంగా ఉండాలని 

నేనెంతగా కోరుకున్నాను 

ఈ గాఢోద్విగ్నమైన తలపుల నుంచినేనుతప్పించుకోలేను 

నేనేంచేయాలి ? 

ఒక సుశీల తనశీలాన్నే భగ్నంచేసుకుంటుంది. 

తనయవ్వనాన్ని దాహాశుద్ధికి గురిచేస్తూ 

అంటాడు ద్విజ చండీదాసుడు. 

చండీదాసు (పేమగీతాలు 

(పవర్థితమవుతున్న నాయావనమే 

నాకొక గొప్ప (ప్రమాదం 

ఇకతరవాత 

భీతిని గొలిపె బృందావనం 

కదంబ వన వాటిక 

గలగల పారే యమున 

నా అందమైన భూషలు 

గోవర్ధనగిరి 

ఇన్ని ఆ పదలతో 

నెను ఏకాంతంగాజీవిస్తున్నాను | 

నాగాథల నెవ్యరూ వినేవారు లేకుండా, 

బెంగౌలి 



విభూతి భూషణ వందోపాధ్యాయ 

మేఘమల్లార్ 

దళపారమితదేవాలయంలో _పద్యుమ్నుడావ్య క్రిని కలుసుకున్నాడు. . జేష్టమాసపు 
ఆఖరిరోజుఅది.మాన నం క మణోత్సవంకోసం జనులంతా గుమికూడారు ఆలయంలో. చుట్టుపట్ల 

ఊళ్ళనుంచి కన్నెపిల్లలు పూజలుచేయడానికి వచ్చారు. 

ఆరోజంతా [పద్యుమ్నుడు ఆ వ్య క్తికోసం ఎదురుచూస్తూనేఉన్నాడు . మధ్యాహ్నపు 
(పొద్దబాగావాలినత ర్వాత, చాలామంది జనులు పాములాడించేవాడి చుట్టూచెరి వినోదిసుండగా, 

ఆగుంపును ఎంతోకని పెట్టిచూస్తున్నాడు, తానుకా వాలనుకొనేవ్య క్రి.అక్క డకని విస్తాడనే ఆశతో. 
ఇదివరిలోఎప్పుడూ ఆమనిషి నతడు కలుసుకోలేదు. కాని అతడికి నమ్మకమే. -గొప్పగాయ 

కుణ్జి గుర్తించడానికి అవసర మైన ఏలక్షణత ఏదోఅతడివద్ద ఉండనే ఉంటుంది. 

ఇంతలోనే హఠాత్తుగా గంపులోనుంచి ఎవరో తనను కని పెట్టిచూస్తూ ఉండటం 

గమనించాడు . ఆచూస్తున్నవ్య క్తి కట్టుకున్న బట్టలు మురికి వోడుతున్నాయి. చీలికలూ పేలి 

కలూ అయినాయి కాని అతడి వాలకంలో ఏదో ఏిలక్షణత,తాను ఎదురుచూస్తున్న వ్య క్రిఇతడే 

నని ప్రద్యుమ్నుడికి స్ఫురింపచేసింది. పద్యుమ్నుడతడి వైపుకు కదలి అడుగులేస్తుండగా, ఆ 
గుంపులోంచి బయటకురావలసి దిగా ఆ వ్యకి (పద్యుమ్నుడికి చెప్పాడు. F 

“నాపేరు సూరదాసు. నేనుగాయకు జి, అవంతి మాపట్నం'” అని చెప్పాడావ్యద్దుడు, 

“నీవు నాకోనం ఎదురు చూస్తున్నావు కదా ? 

(ప్రద్యుమ్నుడి చాలా ఆశ్శర్యంక లిగింది, అతడి కెట్టాతెలుసో 7 

“నువు నాకేమీ అపరిచితుడివికావు” అన్నాడావృద్ధుడు. 

“మీనాన్న నాస్నేహితుడే. నేను ఎప్పుడు వారణాసిని దర్శించినాతప్పకుండ వెళ్ళి 

నామితుణ్జి చూసేవా. నిన్నుకూడా చూస్తూనే ఉండేవాణ్ణిఅప్పుడు. కాని అప్పటికినువ్వింకా 

చిన్నపిల్హాడివి ॥ 

“మీరిక్కడ ఎక్కడ బసచేశారు ?” అని అడిగాడు ప్రద్యుమ్నుడు. 

“ఆ నది పక్కన ఉన్నదే, ఆపాడుబడ్డగుళ్ళో. సీవెక్కడ ఉంటున్నావు ? ?? 

“ఇక్కడి విహారంలో విద్యార్థినినేను. ” ! 

“భేష్. అయితే నదివడ్డునే ఉన్న గుళ్ళోకి వస్తావా .? నాకోనం. ఒకసారిరా. '” . 

అప్పటికింకా చీకటివడలేదు గుడినుంచి బాలికలంతా ఇళ్ళకు తిరిగి వెళుతున్నారు. 

వాళ్ళవై పేచూస్తున్నాడు ప్రద్యుమ్నుడు. అతడి కళ్ళునునందను వెతుక్కు ంటున్న వి. అయితే 

స్లున్ణద్దమా[తం కత్రడిక్టి కనస్తడటంల్లేదు. |కనుంగా పొద్దెక్కి పోతున్నది చీకటిమ.స్తురుకోక 



ముందే అతడు విహారానికి చేరితీరాలి - అచార్యశీలభ్యదులవారు చాలా చండశాసనుడు 

నియమపాలనంలో. 

గబగబా అడుగులు వేస్తూకొండదిగుతున్నాడు (ప్రద్యుమ్నుడు. కొండదిగి మైదానం 

లోక ఆడుగు పెట్టగానే నదిపక్కనే ఉన్నగుడిగోపురం అతడికంటపడింది. అస్తమిస్తున్న 

సూర్యకాంతిలో తెల్లని మేఘాలతో చెలిమిపాటిన్తూఅది నిలబడింది. 

ఇంతలో నే అతడి కట్టు బట్టనెవరో గుంజినమ్లైంది. గిరుక్టున వెనక్టుతిరిగి చూస్తే 

శోలాకలాగా, నీలపుచీరకటి న'తరుణ బాలిక కనిపించింది. తెల్లని పూలదండ ఆమెనల్లని కురుల 
ఈ. క్ట గు ౧ 

చుట్టూగుల ఢంగా అలంక ఎతమై మె ఊంది, | 

' “ఎప్పుడొచ్చావు సునందా నువు ? నీకోనం (పతిచోటా తెగ గాలించానే నేను, 

నాకెక్కడాకనపడలేదునువు' ” 

౮ అమ్మాయినసిగ్గుపడిపోయింది, కాని అవమానం - పొందినట్టుగా భాధపడింది. 

“పోనిలే, నేను నిన్ను గమనించటంలేదనుకుంటున్నావు గదూ ,సీకు తీరికేదీ, గారడివాళ్ళతోనూ, 

పాములవాళ్ళతోనూనికు సరిపోయే సమయమంతా” 

“సునందా నన్ను నమ్మవా ? సికోసం నేను చూశాను” 

కొంతమంది బాలికల ఒట్టు గుడినుంచి తిరిగి వస్తున్నారు. వాష్ట దగ్గరయ్యేసరికి, 
సునంద గబగబ ఆడుగులేసింది వాళ్ళనుక లవటానికి.అంతాక లసి నడిచికొండ మలుపు దగ్గర వాళ్ళు 

దిగిపోయినారు, [పద్యుమ్ను డొక్క_డే అక్కడ ఒంటరిగా మిగిలిపొయినాడు.అతడికి చాలా ఆశా 

భంగ మైంది. కోపంవచ్చింది. కొన్నిక్షణాల తర్వాత, విహారానికి పోవడానికతడు మళ్ళీ 

ముందుకు నడిచాడు. పరచుకొంటున్న చీకటి ఇంతలో చిక్కపడింది. 

ఆది పౌర్ణమిరా, తి. కొండలు, పరిసర షే తాలూ, అన్నీ, మృదువై నకాంతిలో 

స్నాతమైనాయి. దూరంగా చెట్టపైనుంచీ మైదానాల మీదనుంచి మందపవనాలు వీస్తున్నాయి. 

దేవాలయానికివచ్చిన గుంపంతా [కమ్మకమంగా వలచబడిపోతున్నది. గుళ్లో మోగే. 
సంజగంటలిప్పుఢు వినపడటం లేదు, (పద్యుమ్నుడు. తొందర తొందరగా, వెనక్కు. తిదిగి 

పోతుండగా ఒక చెట్టువెనక హఠత్తుగా ఆతడికొక మనుష్యాకృతి పొడకట్టింది. ఆ చోటును 

సమీపిస్తుండగా, ఆ ఆకృతి నునంద అనీ ఆమె తనకోనం అక్కడ నిరీక్షిస్తున్నదనీ అతడు 
తెలుసుకున్నాడు. అల్లి బిల్లిగా అల్లుకొన్న కొమ్మలవల్ల, నలువు తెలుపుగా వెలుగునీడలు ఆమె 

చుట్టూ వింత ఆచ్చాదనాన్ని కలిపించాయి ఆమె ముఖము, చేతులూ, నీలంచీరా ఆ వింత 

కాంతిలో భాగ మైపోయినాయి. 

“నాకు నిజంగా చాలా కొపంవచ్చింది సునందానీ పైన” అన్నాడు |పద్యుమ్నుడు. 
“నిజమేకావచ్చు, కాసి త ప్పెవరిదంటావుః నువ్వేమో ధోజంతా గుంపుతో ఉండిప్లోయ్లి 
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నావు, నేనేమో నీకోసం గుళ్లో ఎదురుచూస్తూ గడిపాను”. 

“కాని మరి నువ్వు నన్ను చూస్తే ఎందుకు పిలువలేదు?'' 

“ఎట్టా, నా చుట్టూ అంతమంది అమ్మాయిలుండగా, మధ్యాహ్నం మాతం 

ఎవ్వరూ లేరు. నేను ఒక్కదాన్నే ఉండిపోయాను, కాని నువ్వుమ్మాతం వచ్చావు కాదు” 

“సరె, ఒప్పుకుంటాను, ఇదంతా నా తప్పే, కాని నేను చెప్పేది విని అర్థం 

చేసుకో. నే నేమీ మం[తగాళ్ళ వెనక పడలేదు. ఆవంతినుంచి వచ్చిని ఒక మహాగాయకుడి 

కోసం చూసూ ఉన్నాను నేను. ఆ ధ్యాసలోనే గడిపాను. నీకు తేలును నునందా వీణ 

వాయించడంనేర్చు కోడానికి నేనెంత తాప త్రయపడుతున్నానో. ఈయనున్నాడే నిజంగా 

మహానుభావుడనుకో. గొప్ప పాటగాడు. ఏమైతేనేం, చివరకు నేనాయనను కలుసుకోగలిగాను 

ఇన్నాల్చీకి. దా వెళదాం. ఆ నదివడ్డున కా సేపుకూచుందాము. కొంచెంసేపు వేణువునూదుతాను. 

నాతోపాటే తెచ్చాను.” 

వాళ్ళిద్దరూ నది ఒడ్డుకుపోయి కూర్చున్నారు. కాని [పద్యుమ్నుడు అన్యమనస్కంగా 

మురళి నాలాపించాడు. ఇదివర కెన్నడూ అతి ఆ విధమైన ఉద్యేగంతోచూడ లేదు సునంద. 

ఆ పాటలో అతడికేమీ ఊఉ తేజంకలగలేదు. విలక్షణమైన సూరదాసు ఆకృతి అతల్జి 

అవహించు కొంటున్న ట్టనిపించింది వెన్నాడుతూ, ఎంత వికారంగా, అసహ్యంగా ఉన్నాడా 

వ్య కి? ! సన్నగా చర్మమంతా వదులొదులుగా వేలాడుతూ, ఇంచుమించుగా వసువత భిక్షువు 

చితీకరించిన ముసలితనం గూర్చిన చితంలాగా ఉన్నాడు. ఆఖరుకు అతడు ధరించిన 

వస్తాంలుకూడా ఎర్రటి ధూళితో నిండి ఉన్నాయి, ఎండించి సిద్ధంచేసిన, రంగు వెలిసిపోయిన 

పాతతోళ్ళలా ఉన్నాయవి. 

ఆ మ(రోజు ఉదయం (పద్యుమ్నుడు నది పక్కనే ఉన్న పాడు పడిన గుడికి 

వెళ్ళాడు. ఆ గుళ్లోని దేవతా (పతిమ అక్కడినుంచి ఏ నాడో మాయమైపోయింది. పగిలి 

నెరెలు వారిన ఆ గోడలనిండా లెక్క_లేనన్ని పాములు చోటు చేసుకున్నాయి. 

సూరదాసన్నాడు “ఇక్కడ చీకటిగా ఉంది లోపల.” 

““బయటకుపోదాం పద.” 

(పద్యుమ్నుణ్ణి పరిశీలనగా చూసి సూరదాసు తనలోతాను గొణుక్కున్నాడు.''అవును 

నువు సాధించగలవు. నాకు తెలుసు.”' వికృతమైన సూరదాసు ముఖంలో కనపడే జ్ఞ 

స్సుటంగా ముదితమై ఉండడం చూసి (పద్యుమ్నుడు అబ్బుర పడ్డాడు, సూరదాసన్నాడు. 

“సీవు వస్తావని నేను ఆకశిస్తూనే ఉన్నాను. మీ నాన్నగారు |పఖ్యాతగాయకుడ్లు. ఆయన 

దగ్గర నువ్వె మైనా నేర్చుకున్నావా?” 

(37) 
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“ఆ, ఏదో కొంచెం. నేను మరళిమీద కాస్త పొడగలను,” అ న్నాడు 
(పద్యుమ్నుడు. 

"మేఘమల్హార్ రాగాన్ని ఆలాపించగలవా?”” 

ఆ బాణీని నేర్చుకున్నాను కాని. దానిలో పరిపూర్ణ పజ్జమా(తం ఇంకా పట్టుపడలేదు అని 

చెప్పాడు (పద్యుమ్నుడు. 

“మవ నేర్చకున్నావో చూద్దాం కానీ,” 

పద్యుమ్నుడు మురళి వాద్యాన్ని తీసుకొని పాడటం సాగించాడు. అతడికి సహజ 

మైన (పతిభ ఉన్నది. దానికితోడు తం|డిగారినుంచి మంచి శిక్షణకూడా లభించింది. అతడాలా 

పించిన మేఘ మల్చార్ రాగం, చాలా శ క్రిమంతంగానూ, పుష్షిగానూ ఉంది. అంతగా కదిలించి 

వేయగల ధోరణిని సూరదాసుకూడా ఆశించి ఉండడు బహుశా. లేచి అమాంతం పద్యుమ్ను ల్లి 

అతడు కౌగిలించుకున్నాడు. ప్ప నాన్నగారు గర్వించి ఉండేవారు, పొంగిపోయేవారు. సరె, 

నువ్వుదాన్ని సాధించి తీరగలవు. నా మనసులో కలిగిన ఉద్భోధం నిజంగా సార్ధక మే” 

సూరదాను క్షణం సేపు అగి అన్నాడు మళ్ళీ “నేను నీతో చెప్పాల్సిన విషయం 

ఒకటుంది. కాని అది పరమ రహస్యం. ఇక ఇప్పుడు నేనుకూడా ఉన్న నంగతి 

బయటిక నేస్తున్నాను. నేనుకూడా నీకోసం ఇన్నాళ్ళనుంచీ నిరీక్షిస్తున్నాను. మనం కలుసు 

కోవడం చాలా మంచిదై ంది. సరే. ఇంతకుమించి నీతో ఎమైనా చెప్పటానికి ముందుగా నీవు 

నాకో మాట ఇవ్వాలి. ఈ రహస్యం నీవు ఎక్కడా, ఎవరకీ పొక్కనివ్య కూడదు.” 

(ప్రద్యుమ్నుడు ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురి అయినాడు. ఈ ముసలివాణ్ణి తాను 

కలుసుకొన్నది ఇంతకూ నిన్ననే. తనను ఎటువంటి గొప్ప రహస్యాన్ని దాచమంటున్నా డో? 

అతడికి చాలా కుతూహలం కలిగింది. ఈ రహస్యం ఎవ్వరికీ చెప్పనని వాగ్దానం చేశాడు. 

సూరదాను తన కంఠస్వరం బాగా తగ్గించి పారంభించాడు. “చూడు, ఆ 

పొలానికటుగా ఒక గుట్ట కనపడటం లేదా. వూర్వకాలంలో ఆ గుట్టమీద సరన్వతీదేవి 

ఆలయం ఉండేది. ఈ దేవాలయాసికి విశేషమైన (ప్రభావం ఉండేది. ఆప్పటిదాకా 

ఎందుకు! అప్పుడు ఈ నాటికి కూడా ఆషాఢ పౌర్ణమి నాటి రాత్రి ఆ గుట్టమీద కూచుని 

ఏ మాతం అపస్వరం లేకుండా మేఘమల్హార్ రాగాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆలాపించగలిగితే, 

ఆ చదువులతల్లి తనంత తానుగా అతడికి ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఈ విధంగా [కమం తప్పకుండా 

అటువంటి మూడు పున్నమిరా తులు ఆలాపి సే, తన కళలో అతడికి సర్ణసంపూర్ణాధి 

పత్యం సిద్ధిస్తుంది. సరస్వతీదేవి అనుగ హంవల్ల, సంగిత శాస్త్రంలోని గుహ్యాతి గుహ్యమైన 

- మెళకువలన్నీ అతడికి అవగతమవుతవి. కాని ఒక్క_షరతుమా[తం ఉంది. ఆ గాయకుడు 

బ్రహ్మచర్య వతాన్ని అవలంబించాలి. తరుణవయస్కు_డై ఉండాలి, వచ్చే ఆషాఢ పూర్ణిమకు 

నువ్వాందుకు (ప్రయత్నం చేయకూడదు?” 
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అత్యంత విస్మ యంతో (పద్యుమ్నుడు ఠః విషయాలన్నీ వింటున్నాడు. సరన్వతీ 

దేవిని గూర్చి అతడు ఎన్నెన్నో పురాణగాథలు విన్నాడు. ఆమె విద్యలకు, కళలకు, 

అధిష్టాన దేవత. ఆమె నిజంగా ఉందా? ఆమెను చూడటమనేది సాధ్యమా? 

“ఏం? నీకు పయత్నించాలనిలేదా'' ఆని మళ్ళీ అడిగాడు నూరదాను. 

“అదేం కాదు. అసలామెను చూడగలగటమం౭టూ సాధ్య పడుతుందా అని 

ఆశ్చర్యపడుతున్నాను 0” 

“క కళ్ళతో సివు (ప్రత్యక్షంగా స్పష్టంగా చూడగలవు. నీకేమీ అభ్యంతరం 

లేకపోతే, వచ్చే పున్నమి నాటి రాతికన్నీ నేను సంసిద్ధం చేస్తాను.” 

పద్యుమ్నుడికి ఆలోచించుకోవడానికి వ్యవధానమేమీ లేదు. అతడేమీ ఆలోచించు 

కోలేక నేపోయినాడు. ఏదో మత్తుచల్లినట్లు, ఎవరో మంతం వేసినట్టు ఉన్నది అతని పరిస్థితి. 

కేవలం ఆ ఒక్కమాట అనగలిగాడు.'' సరే మంచిది. నేను వస్తాను.'' 

. ఆ పున్నమినాటి రాతి, సూరదాసుని వెంబడించి |పద్యుమ్బు డు భదావతి నది 

వొడ్డుకి వచ్చాడు. ఆకాశం ఆచ్చాదితంగా ఉంది, చం|దుడు పాలిపోయిన వెన్నెల 

కాస్తున్నాడు. రాతి పలచబారి ఉంది. సూరదాసు కర్మకాండకుప[కమించాడు, ఒక పు[రెను 

తెచ్చి దాన్ని నూనెతో నింపి ఒక దీపం వెలిగించాడు. అటు తర్వాత హోమాగ్నిని రాజేసి 

వెలిగించాడు. ఈ విచ్శితమైన ఉపాసనా కర్మకాండనంతా మౌనంగా అత్యంత విస్మితుడై 

చూస్తూఉిండి పోయినాడు (పద్యుమ్నుడు. 

రాతి చాలా గడచిన తర్వాత సూరదాసు అన్నాడు. “ఇక నేను చేయవలసిన 

దంతా పూర్తయిపోయింది. నీవంతు మ్మాతమే ఇక మిగిలింది.” 

సూరదాసు తీక్షంగానూ, ఆకలిగొన్న చూపులతోనూ చూడటం |ప్రద్యుమ్నుడికి 

స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ విషయం అతడికి చికాకు కలిగించింది కాని ఎప్పుడై తే వేణుగానం 

(పారంభించాడో, ఆ మరుక్షణంనుంచీ సూరదాసును గురించి ఇతర విషయాల న్ని 

మరచిపోయినాడు. అంతటా నిశ్శబ్దం అలుముకుంది. గాలికూడా కదలటంలేదు. ఆకాశం 

నిశ్శబ్దమైపో యింది. ఆరాతి నిశ్శద్దాన్ని అంతా మఘమళల్లార్ రాగతరంగాలు చిక్కగా 

నింపివేశాయి. (పకృతి శోభ, సంగీతో తేజకత, ఒకే లయాత్మకంగా మేళనం పొందాయి, 

హఠాత్తుగా ఆ (పదెశం చల్లని దివ్యోజ్జ్వల కాంతి ఆవరించుకుంది. సితపభోజ్ఞ్వల 

దివ్య పరివేషంతో అతిలోక సౌందర్యస్వరూవిణి అయిన ఒక తరుణ యువతి |పత్యక్షమైంది. 

పద్యుమ్నుడు తన కళ్లనే తాను నమ్మలేక పోయినాడు. విజ్ఞాన, లలిత కళా అధిష్టాత్రి సత్య 

సౌందర్యాధిదేవత తన కళ్ళ ముందు (ప్రత్యక్షమైంది. మూగవడ జేసిన ఆశ్చర్యంతో ఆ దివ్య 

లోక సుందరాకృతి నెమ్మదిగా మళ్ళీ గాలిలో కలుస్తూ మాయమైపోవడాన్ని చూస్తూ 

ఉండిపోయినాడు, 
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[పద్యుమ్నుడు మం|తించి నిలబెట్టిన వాడిలా ఉఊఉండిపోయినాడు. ఇది నిజమా? 

కలా! ఇది నిజంగా ఆనుభూతమైత విషయమేనా? లేదా మనస్సు పరిపరి విధాల గాఢాలోచన 

ఆతో కల్పించుకున్న తబ్బిబ్బా, [భాంతి కాదుకదా? తన కళ్ళముందే ఆ సౌందర్య 

సాఇాత్కారం జరిగింది. అయినా అతడు నమ్మలేక పోతున్నాడు. 

కలలోంచి ఉలిక్కిపడి లేచినట్టయింది అతడిస్థితి సూరదాసు మాటలు వినగానే. 

కప్పడు నీకు నమ్మకం కలిగిందనుకంటాను. ఏమంటావు? నమ్మకం కుదిరిందిక దూ. మంచిది. 

శుభం, ఇక నీవు వెళ్ళవచ్చు. నేనింకా పూ ర్రిచేయవలసి న తతంగం ఉంది,” 

అల్ల కల్పోలమైన మనస్సుతో, అంతుపొంతులేని వేయి విధాల ఆలోచనలతో, 

పద్యుమ్నుడు విహారం వేపు బయలుదేరాడు. 

చాలాదూరంనడిచాడు.ఆ పొలాలన్నీదాటి ఒక అడవిలో |పవేశించాడు. చీకటి చాలా 

దట్టంగాడంది అకుడ. ఒకకాలిదారిన చిన్నగా ఒక కాంతివంట నడుస్తున్నాడు. అక్కడ 

ఏమా|త మూ వెన్నెలపడ టానికి వీలులేదు. చందుడు పాలిపోయిఉన్నాడు. ఆకాశ మంతా 

ఆచ్చాదితంగా ఉంది. ముందుకునడిచి అతడు ఒకచోట మ్క్కిలి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఒక యువతి 

నుంచి కాంతి తనను నడిపిస్తున్నది. ఆమె శరీరమంతా ఓక విలక్షణమైన కాంతితో వెలిగి 

పోతున్నది. గాఢమైన చీకట్టో మిణుగురుల కాంతిలా మెరిసిపోతున్నదామె వెలుగు. కొంచెం 

'సెపటికింద ఈమెనే తాను చూసింది. అర్థనిమీలిత మైన కన్నులతో ఆమె దారికోసం తడుము 
లాడుకుంటున్నట్రని పించింది. ఆమె ముఖమంతా గొప్ప కష్టంలో కూరుకొనిపో ము నట్టు ఎంతో 

విచారంగా ఉంది. 

(పద్యుమ్నుడికి విచిత మైన భయంపుట్టింది. ఇదంతా ఏదోమంతతం తాలమా యగా 

గాభరాక లిగింది. నడకవేగం హెచ్చించి గబగబా విహారానికిచేరుకున్నా డతడు. 

ఎంత సేపటికీ ఆర్యాతి అతడికి ని దపట్టలేదు, తెల్లవారు రూమున అతడికొక' విచి 

తమైన, వింతై న,క లవచ్చింది. సాటిలేని సౌందర్యరాశి అయిన ఓఒకానొకదేవత; భ[దావతి 

నదిలోని నల్లని నీళశ్ళలోనికిలాగబడుతూ ఉండటంచూశాడతడు. ఆమె ఆనీళ్ళలోమునిగిపోకుండా 

ఉండాలని ఎంతగానో గింజుకుంటున్న ది, కాని ఆ కూరజలాలు ఆమెనుముంచుతున్నాయి, 

లేవనివ్యటంలేదు. ఆమెశరీరకాంతి తరిగిపోతున్నది. పలచబడిపోతున్నది. ఆమెను చీకటి 

మూసివేసింది. ఒక వెద్దచేప ఆమె విల విల లాడుతూ కొట్టుకుంటూ ఉండటాన్ని పళ్ళికిలించి 

చూస్తూ సంబరపడి పోవటంకూడా అతడు చూశాడు. ఆచేపముఖం వికృతమైన సూరధాను 
ముఖాన్నే పోలిఉంది. 

ఆమ్మరోజు ఉదయాన్నే _పద్యుమ్నుడీకలనంతా, మహాకోటి విహారాచార్యులవారైన 

వూర్ణవర్థనులవారికి వినిపించాడు. అన భవళాలి; వృద్దుడు, అయిన ఆచార్యుడు ఆశ్చర్యంతో నూ, 

అథందొ'ళ్లనత్రోనూ [ప ద్యుమ్నుడు చెవ్పిందంత్తా విన్నాడు: చినరకాయన కట్టా అన్నాడు. “నేనను 
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కుంటూ నేఉన్నాను. ఇట్టాంటిదేదో జరగవచ్చునని. కొందరుంటారు. తమస్వార్థాన్ని సాధించు 

కోవటానికి ఎంతటి దారుణానిశై నా వెనుదియ్యరు. నీకుతెలియకుండా నీవు వాళ్ళదుర్మార్లాలకు 

ఆసరా అయినావు. వాళ్ళచేతుల్లోసాధన మైనావు, సరస్వతీదేవిని బంధించడంలో. సరే, ఆవ్యక్తి 

ఆకారం ఎలాఉంటుందో నాకు చెప్పు. 0) 

సూరదాసు కృశించిన దేహాన్ని, వికృతమైన రూపరేఖలను వివరించాడు 

(ప్రద్యుమ్నుడు. 

““ఇప్పుడునాకు తెలిసిపోయింది. ఆవ్య క్షి సూరదానుకాడు. అవంతినుంచబీరా లేదు 

ఏడు. వీడుగుణాఢ్యుడనె కాపాలికుడు”. అనిచెప్పాడు పూర్ణవర్ణనుడు, 

'వినువద్యుమ్నా' అంటూఇంకా ఈవిధంగాచెప్పాడాయన . “సుమారు రెండువందల 

ఎళ్ళ కిందట ఒకయువకుడై న నంగీతవిద్వాంసుడుండేవాడు ఆసరస్వతీదేవి ఆలయంలో .అతడు, 

అత్యద్భుతంగా మెఘమల్లార్ రాగం పాడేవాడు. అందుకు అనుగహిస్తూ అమ్మవారు అతడి 

క ప్పుడప్పుడూ దర్శనమినూ ఉండేది. ఆనాటినుంచికూడా సరస్వతీదేవి, మెఘమల్హార్ రాగాన్ని 

ఆ [పాంతంలో నిర్దుష్టంగా, పరిపూర్ణ పజ్జతో ఎవరైనా పాడితే పత్యక్షమవుతూడింది. ఒకప్పుడు 

ఆమె సూరదాసుకు |పత్యక్షమైంది. ఆమె దివ్యాను[గహంవల్ల దేశమంతటిలోనూ సూరదాసు 

మహాగాయకుడై నాడు, నూరదాసుకు అమ్మవారు |(ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అక్కడ గుణాఢ్యుడు 

కూడా ఉండటంతటస్థించింది. అమ్మవారతణ్ఞి ఏడై నావరం కోరుకోమనడంతో, మొండివాడు 

ఆమెనేకోరుకున్నాడు తనవశంకావాలని. అసంభవ మైనదాని నాతడుకోరుతున్నా డంటూ, ఆవిధంగా 

జరగదని చెప్పి తల్లి అదృశ్య మైపోయింది. ఆమెను తనచెప్పుచేతుల్లో ఉంచుకోవాలన్న త్మీవతతో 

మతి (భష్టుడై న గుణాఢ్యుడు తాంత్రిక వయోగాలనీ నేర్చుకోవడానికి పూనుకున్నాడు. ఆమె 

నేవిధంగానై నా వశం చేసుకోవాలన్నది ఆతడి వాంధ. ఆతరవాత వాడి సంగ తేమైందో మనకు 

తెలియదు. చాలాకాలంగా వాడి గురించి మనకు తెలియదు. 

నువు చెప్పినదానిని బట్టిచూస్తే చిట్టచివరకు వాడుతన దుష్ట పయత్నాన్ని సాధించాడే 
మోననిపిస్తున్నది. సరే, నది ఒడుననే ఉన్నగుడికి పోయి వాడింకా అక్కడే ఉన్నాడేమో స్తు న్ 
చూడు.” 

(ప్రద్యుమ్నుడు పరిగెత్తిపొయినాడు గుడిదగ్గరకు. అతడు భయపడి నంతా 

అయింది. అక్క_డెవతూలేరు. థాలిగాఉందిగుడి. సునందను కలసి తానుచాలా ముఖ్యమైనపని 

మీద వెళుతున్నానని, తొందరలోనే మళ్ళీవస్తానని చెప్పి వచ్చాడు. 

ఆరా|త్రే, విహారాన్ని విడిచివెట్టి (పద్యుమ్ను డెక్కడికో వెళ్ళిపొయినాడు, 

ఒక సంవత్సరంగడిచేపోయి ౦ది. దేశమంతా తిరిగిగాడు [పద్యుమ్ను డు ఆమనిషికోసం. 

అతడికోసం వెతికాడు [పతీచోటా. తనజీవితాన్నే పూర్తిగా తలకిందులుచేసినవాడా నూయల 

మారి. వాడిపొడకూడాఎక్క_డా కనపడలేదు.అసలు గుణాఢ్యుడి గురించే ఎవరూవిన్నట్లులేదు. 

అయితే దేశంలో విపరేతాలుమ్మాతం ఎన్నోపొడకడుతున్నాయి ముఖ్యంగా విద్యలకు సంబం 
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ధించి, కళలకు సంబంధించి. మిహిరగుప్రుడనే విఖ్యాతశిల్పి చాలాకాలంనుంచి బుధ్ధదేవుని 
విగహం చెక్కుతున్నాడు. చూసినవాళ్ళ గుండె వగిలిపోయట్టుగా ఆ విగహం ముఖంలో 

భయంకరమైన రాక్షస లక్షణం కనిపించ సాగింది. గొప్పపేరు (వతిష్టలార్జించిన తక్షశిలా 

విద్వాంసులైన యామునాచార్యులవారు సంవత్సరం పైబడి మీమాంసాశాస్తా 9నికి కొత్త 

వ్యాఖ్యానాన్ని నంతరించడంటో పరి శమిస్తున్నారు. సరిగా ఈ పన్నెండు నెలల్లోనూ ఆయనకు 

మతి భషమై పోయింది హఠాతుగా. ఎప్పటిక ప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెట్టడ మేతప్ప పం కికూడాొ 
అజా లాలి ల —_ 

సాగటం లేదు. 

ఇటువంటి వార్తలెన్నో వింటున్నాడు పద్యుమ్నుడు. ఇదంతా ఏమిటో అతడికి 

అర్మమవుతున్న దే అనిపిస్తున్నది. గుణాఢ్యుడికో సం, ఎప్పటికప్పుడు ఫలితం లభించక పోతున్నా , 
గాలింపు మానలేదు (పద్యుమ్నుడు. 

ఒక రోజున ఊరుబిల్వ గామంలో అప్పుడే అడుగు పెట్టిన ఒక మనిషిని గురించి 

పద్యుమ్నుడు విన్నాడు. అతడు ఎవరికోసం ఎదురుచూస్తున్నాడో ఆ కాపాలికుడి 

పోలికలన్నీ ఈ వ్యక్తిలో ఉన్నాయని ఆతడికెవరో చెప్పారు. వెంటనే హుటాహుటి 

ప్రద్యుమ్నుడు ఊరుబిల్వం చేరుకున్నాడు. కాని ఆ కొత్తగా వచ్చిన. రహస్యవ్య క్తి నతడు 

కనుకో[_లేకపొమినాడు . 

ఆ రోజంతా ఆ వ్యకి కోసం తిరిగి తిరిగి వేసారిపొయినాడు | పద్యుమ్నుడు. చాలా 

బడలిక చెందాడు. ఊరి చివరికి వచ్చేశాడు. అక్కడొక పెద్ద మర్ చెట్టు ఉంటే కాసేపు 

విశ్రాంతి తీసుకుందామని ఆ చెట్టు కింద కూచున్నాడు. ఇంకా సంజ ముసురుకోలేదు. తన 

ముందు పరుచుకొన్న పొడుగాటి నీడలను చూస్తూ కూచున్నాడతడు, ఆ నంజవేళ ఎంతో 

| పశాంతంగా, వికలమెో” తన మననుకి ఎంతో ఊరట గొలిపేదిగా ఉంది. అక్కడికి కొద్ది 
నూ. 

దూరంలో ఒక గుట్ట కనపడు తున్నది ఆగుట్ట నిండా దట్టంగా పొదలు అల్లుకుని 
ప 

ఉన్నాయి. ఆయితే ఏట వాలుగా ఆ బలిసిన పొదల తుప్పల మధ్య నుంచీ ఒక కాలిదారి 

కనపడు తున్నది ఆదారి చాలా ఇరుకుగా కనపడు తున్నది 

ఇంతలో (పద్యుమ్నుడికి చాలా ఆశ్చర్యం గొలిపే సంఘటన జరిగింది. ఆ గుట్ట 

పైన దట్టమైన పొదల వెనక నుంచి మానవాకృృతి వెలికి రావడమే ఆ ఆశ్చర్యక రమైన 

సంఘటన. అక్కడి ఇరుకు దారిలో ఆ ఆకృతి నడిచి వస్తున్నది కిందికి. ఆ ఆకారం తనవైపు 

నడుస్తూ దగ్గర డగ్గరగా రావడంతో, ఆ ఆకృతి ఒక యౌవ్వనవతి అయిన స్రీ దని ఆతడు 

తెలుసుకున్నాడు. ఒక చిన్న కుంట నించి నీళు తీనుకొని పోయేందుకుగాను ఆమె ఆ గుట్ట 

ఆమెనెక్కుడో చూసి నట్టుగా అతడి కేదో లీలగా స్ఫురించింది? ఆమె నెక్కడ 

చూళాడుతాను! అతడు కూడా అక్కడి నుంచి లేచి దగ్గరగాబోయి పరీక్షగా చూ నేందుకు, 

ఆ ఎళ్ళ కుంథు దగ్గరకు హొయినాకు. 
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ఇచి నంభవమేనా? (పద్యుమ్నుడు విస్మితుడై నాడు. ఆమె ఎవరో కాదు. మహో 

కోటి విహారానికి దగ్గరలో ఉన్న అడవిలో ఆనాడు తాను చూసిన స్రీ మూర్తి. ఆమె ఆ 

దురదృష్ట కరమైన రాతి తనకు | పత్యక్ష మైన దేవత. అవే కళ్ళు, అవే పరమ నుకుమార 

మైన రూపరేఖలు. అయితే ఆమె తనువున ఆ దివ్యకాంతి లేదు ఇదివరకటి వలె. చెప్పడానికి 

వీలు లేనంతగా పాలిపోయి ఉంది ఆమె. |పద్యుమ్నుడికి ఏంచేయడానికీ పాలు పోలేదు. 

కలత చెందిన మనస్సుతో అతడు విహారాన్ని వదిలి పెట్టి వచ్చాడు. తన ఉద్వెగ పూరితమైన 

అన్వేషణలో ఇటువంటి సన్ని వేశం ఎదురవుతుందని అతడేనాడూ ఊహించలేదు అతడికి 

మతి పోయినప్లై ంది. గాభరాతో, ఆందోళనతో, అక్కడి నుంచి మెల్లిగా జారుకున్నాడు. ఆమె 

తనను ఎక్కడ చూస్తుందో అనే భయంతో. కాని మ్మరోజు సాయంకాలం మళ్ళీ ఆదే వేళకు 

అతడక్క_డికి రాకుండా ఉండలేక వచ్చాడు. కిందటి రోజులాగానే ఆరోజుకూడా ఆమె అదే 

విధంగా, అదేపదేశం నుంచి ఆమె నీళ్ళు తీసుకొని పోవడానికి అదే విధంగా దిగి వచ్చింది, 

ఈ విధంగా విచితంగాకొన్ని రోజులు వెళ్ళి కనిపెట్టి చూశాడు. ఏంచేయడానికీ నిశ్చయించుకో 

లెకపొయినాడు, 

ఒక రోజు సాయంకాలం ఆమె ఆ నీటి కుంటలోకి దిగటం దూశొడు. కొంచెం 

దూరంగా కనపడుతున్న కలువ పూవును కోసుకోవాలని ఆమెకు ఆసక్తి కలిగింది కాని ఆ 

లోతుకు వెళ్ళటానికి భయపడి ఆగి పోయింది. అతడామె దగ్గరగా వెళ్ళగా, ఆమె అతడి 

వై పుకు తిరిగి నాకా పువ్వు కోసి ఇస్తావా? అని అడిగిందతణ్ణి పేలవమైన చిరు నవ్వుతో. 

“తప్పకుండా కోసి ఇస్తాను కాని నాకేమైనా తినడానికి పెడతావా? నాకు చాలా 

ఆకలిగా ఉంది.” 

“అలానా పాపం ఆపువ్వు నట్టా వదిలెయ్యి. నా కుటిరానికిరా. ఏమైనా ఉందేమో 

చూసాను నువు తినడానికి”. 

ఆమె వెంబడే గుట్ట ఎక్కి. ఆమెకుటీరానికి వెళ్ళాడు పద్యుమ్నుడు. తలుపుతెరిచి 

'లోపలికిరా' అని దయగా చెప్పిందామె. 

ఆ చిన్న గుడిసెవంటి ఇంట్లో ఇక ఎవ్వరూ లేక పోవడం |పద్యుమ్నుడు 

గహించాడు. 

''నువ్విక్క డ ఒంటరిగానే ఉంటావా?” అని అడిగాడతడు. “లేదు ఒక సన్యాసి నన్నిక ఇ 

డకు తీసుకొని వచ్చాడు. అతడేం చేస్తూంటాడో నాకు తెలీదు. అప్పుడప్పుడు నన్నతడు 

ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి విడిచి పెట్టి పోతుంటాడు. మళ్ళీ ఐదారు రోజుల వరకూ కాని 

రాడు.” 

ఓక మట్టి పా[తలో కొంచెం పలచని వండిన పప్పు పోసి ఇచ్చిందతడికి. 

“ఇంతకు ముందెక్కడ ఉండే దానివి నువ్వు? ప్పి ఇలెక్క_డున్నది."' అని అడిగాడతిడు. 
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ఆమె పెద్ద కొయ్య పళ్ళెంలో అన్నం వడ్డించే పనిలో నిమగ్నురాలైంది. తలెత్తి 
యం కనపరిచింది. “మా ఇల్లు! ఏమోనాకు తెలీదు. నాకు చెప్పింది ఏ 

మిటంచే, విదిశకు పోయే మార్గంలో ఉన్న గుడిలో నేను స్పృహతప్పి వడి పోయి ఉన్నానుట. 

ఈ సన్యాసి నన్నక్కడ ఆస్థితిలో చూశాడు. ఆంతకు మించి నా పూర్వ జీవితాన్ని గూర్చి 

నాకేమీ తెలియదు!” 

చూసి, చాలా విస 

ఆమె మనస్సు ఎక్కడెక్కడో విహరిస్తున్నట్టుగా ఊంది.పరధ్యానంగా ఆమె సాయం 

కాలపు ఆకాశాన్నిచూస్తూ కూచుంది, ఏమిటో గుర్తు తెచ్చుకోవటానికి వయత్ని స్తున్న దానిలా. 

పూరి గా విస్మృతిలోకి వెళ్ళి పోయిన దానిని దేనినో గుర్తుకు తెచ్చుకొంటున్నది. ఇంతలో 

హఠాతుగా ఆమె కస్నీరు పెటుకుని ఏడ్చింది. పాలి పోయిన ఆమె చెక్కిళ్ళ నుంచి 
అలవి ట 

కన్నీళ్ళు జారిపోతున్నాయి. 

ఆమె కళ్ళు తుడుచుకుంది. అన్నం పళిం అందుకుని (ప ద్యు మ్ను డికి 
య 

అందించింది దాన్ని. 

“అయ్యో, ఇంతకన్నా నీకేమీ పెట్టలేక పోతున్నాను. నాకు చాలా విచారంగా ఊంది- 

కాని ఈ ర్యాతికి ఇక్కడే ఉండిపో నువు. ఎండిన తామర గింజలతో నీకు తియ్యటి పదార్థం 

చేసి పెడతాను పొద్దున దాన్ని నువు తినవచ్చు.” 

'““ ఒంటరిగా రాతి ఇక్కడ గడపటానికి నీకు భయంగా ఉందికదూ, లేదూ." 

“అవును, నాకు విపరీతమైన భయంవెస్తుంది. ఆ దట్టంగా బలసిన వెదురు 

పొదలలో ఏదో కదులుతున్నట్టవుతుంది. నాకు నిద పట్టనే పట్టదు.” 

(ప్రద్యుమ్నుడు అంగీకరించి ఆ ర్యాతికి అక్కడే ఉండిపొయినాడు అయితే ఆ 

రా|తంతా చాలా పొద్దుపోయే దొకా ఆమెతో ఏదో మాట్టాడుతూనే ఉండిపొయినాడు. తానెవరో 

ఆమెకు రేఖామా|తంగానై నా స్మృతి అంటూ లేదన్న విషయం అతడు [గ్రహించ గలిగాడు: 

పొడ్డున్నే అతడామె దగ్గర శెలవు తీసుకున్నాడు. కాని |పతిరా[తీవచ్చి, ఆ గుట్ట 

కిందనేపొంచి అతడు జ్మాగత్తగా కనిపెడుతూనే ఉన్నాడు. తక్కిన సంగతులన్నీ ఎట్టా 

ఉన్నా నిసృహాయురాలై.న ఆ తరుణ యువతి ఆ విధంగా, ఒంటరిగా ఆ కుటీరంలోబాధ పడ 

టానికి మనను ఎదురు తిరిగింది. అప్పుడప్పుడు ఆమె ఒంటరిగా ఆ నీఠవనిశిలో, నిస్తబ్ధ వాతా 

వరణంలో పాడుకోవడం విన్నాడు. ఆ పాటలతజ్జిచ కితుణ్ణిచె సేవి, 

ఒక ఉదయం ఊరు బిల్వం (గామస్థుడౌకడువచ్చి. తానెవరికోస౨ ఇంతకాలం 

వెతుకుతున్నా డో ఆ మనిషివచ్చి, ఊరి బయట గుట్టకింది కుంటలో స్నానంచెస్తూ ఉండడం 

తానిప్పుడే చూసివస్తున్నానని (పద్యుమ్నుడికి చెప్పాడు. (ప్రద్యుమ్నుడు పరిగె త్రివెళ్ళాడు, 

ఆ వ్యక్తిని చూశాడు. అవును. ఆ వ్యక్తి కాపాలికుడే. 
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గుణాఢ్యుడు వి|భాంతిచెందాడు. తాను మళ్ళీ పద్యుమ్నుణ్జి చూస్తానని అతడె 

ప్పడూ అనుకోలేదు. ఆశించలేదు. 

“ఇక్కడి కెట్టావచ్చావు *? అని అడిగాడు. 

““నేనెందుకిక్క డకు వచ్చానో సీకు తెలియదా? 

“సరిసరి నా కోసం నువ్వెందుకు తిరుగుతున్నావో నాకు తెలియకపోలేదు. 

నీ నుంచి ఇప్పుడిక నేను ఏమి దాచి పెట్టటలచుకో లేదు. నీకు తెలీదు (పద్యువ్నూ నేనెంతగా 

పశ్చాత్తాపంతో కుమిలిపోతున్నానో. నేను చేసిన దుర్మార్గానికిను ఎంతగానో పరితపిస్తున్నాను. 

ఇప్పుడు నా జీవితమంతా దుర్భరమైన క్షణక్షణ యాతన అనుభవిస్తున్నానసుకో. కాని అసలేం 

జరిగిందో నచ్ను చెప్పనీ, నేను ఒక సన్యాసి దగ్గరకొన్ని మంత తంత్రాలు నేర్చుకున్నాను. 

వాటి వల్ల నేను ఎవరినైనా బ=ధించి నా వశంలో ఉంచుకోగలను. కాని ఈ మంత తం తాల 

ద్వారా నేనెవరినీ ఆక ర్లించలెను. అందువల్ల నేను సీ సహాయాన్ని కోరవలసి వచ్చింది. 

నీ వేణుగాన సమ్మోహితురాలై దేవి పత్యక్ష్షమైనప్పుడు నే నామెను బంధించ గలిగాను. 

నేనేంచేస్తున్నానో నాకే తెలియకుండా పోయిందప్పుడు. ఇంచుమించుగా నాకు పిచ్చిపట్టింది. 

అంతేకాకుండా ఇంకొకటికూడా ఉంది. ఆ మం(తతం(తాల (ప్రభావం పరీక్షించి చూడాలన్న 

ఉబలాటంకూడా నాకుండేది. యథార్థం చెవుతున్నాను నీకు. ఆ మంతతంతాలు దేవతలమీద 

కూడా పనిచేస్తాయన్న నమ్మకం నా కుండేదికాదు.'' 

““అయితే ఇప్పు డేంచేస్తానంటావు' అని అడిగాడు (పద్యుమ్నుడు. 

“నేన చేసిన పాప కృత్యానికి విఠరుగుడుకోసం చూస్తున్నాను. నేనిప్పుడు ఆ 
సన్యాసి దగ్గరనుంచే వస్తున్నాను. ఆయనింకేవో కొన్ని కొత్త మతాలు నాకు నేర్చాడు, 

ఇదివరకు నేను (పయోగిచిన మంతతంతాలకు ఉపసంహారకంగా అవి పనిచెస్తాయని. 

ఇప్పుడుపదేశించిన మంతాల ద్వారా కొంత నీరు తీనుకొని అభిమం తించి దేవత పై చల్లితే, 

ఆమెకు బంధం తొలగిపోతుంది అముతే ఒక విషమ సమస్య ఉన్నది. ఈ విధంగా చెయ 

గలగడమంటూ సంభవమో, కాదో నాకే మాతం అర్థంకావడంలేదు. 

“ఎందువల్ల?” అని చాలా ఉత్క ౦ఠతో అడిగాడు ప్రద్యుమ్నుడు. 

“ఎవరై తే ఆమె మీద ఆ నీరు చల్లుతారో వాళ్ళు నిల అయిపోతారు. కోపం 

తెచ్చుకి వదు పద్యుమ్నా. నాసితిని అరం చేసుకో. నేను కెండందాలా చెడాను. అంచేత 
ద్ థి ధ్ డె 

నాయీ శెష జీవితాన్ని, ఆమె బంధ విముక్తురాలవుతుందో కాదో నాకెందుకు? ఆ విషయం 

పట్టించుకోకుండానే కాల వ్మేపంచేసాను. నేనుకృత కృత్యుజ్ఞి అవుతానో లేదో ఎవరుచూసొ చ్చారు? 

చచ్చిపోయి వేరె ఇంకోజన్మకు ఎదురుచూ సేకాలమిది నాకు. శిలఆఅయిపోతాననుకో, ఇకనాకు 

మిగిలేదేముంది. శాశథ్యతంగా అంతా పోగొట్టుకుంటాను. 

ఒంటరిగా ఆకుటీరంలో ఆతరుణయువతి విచారవదనంపాలిపోయి కనిపించింది 
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[పద్యుమ్నుడి కితనమననులో. ఒక) క్షణకూడా తటపటాయించకుండా, అతడన్నాడు, “ఆపని 

నేను చేసాను, *”” - 

“బాగా ఆలోచించుకో” అన్నాడు గుణాఢ్యుడు ఎంతో ఆశ్చర్యపడుతూ. “ఇదే 

మీ పరిహానంకాదు". 

“ఆ మంతజలమిట్టా ఇవ్వు” అన్నాడు [పద్యుమ్నుడు ఎంతో దృఢంగా. 

కాపాలికుడి వెన్నంటి ఆగుట్టమీద కుటీరానికి చేరుకున్నాడు పద్యుమ్నుడు. 

“నిన్ను వేడుకుంటున్నాను మరీమరీ. మళ్ళీబాగా అలోచించుకో ఇంకోసారి. ఏదో 

జరిగి ఎవరోదయ తలచి నిన్నురక్షిస్తారని అడియాసలేమీ పెట్టుకోవద్దు. నిన్నె వరూరక్షించ లేరు, 

ఇకశాశ్యతంగానువు జీవితానికి దూరమైపోతావు. ఆదేవతకూడా రక్షించాలనుకున్నా నిన్న 

మాతమూ రక్షించలేదు. ఆమంతాలు తిరుగులేవివి. జరగితీరాల్సిం దే. వాటి (ప్రభావం అటు 

వంటిది. దేవతలుకూడా కట్టుబడి ఉండవలసిందే. ఈ విషయంలో వాళ్ళుకూడా ఏమీకల్పించు 

కోలేరు చేయలేరు, వాటినిదాటలేరు .”' 

“నీకా చింత ఎంతమా[తమూ అక ర్లేదు వెళ్లాంపద. దయచేసిత్వర గాపోదాంపద. ' 
టి 

ఆగుట్టపైన ఆయువతి బయట ఒంటరిగా కూచునిడఉండటం వాళ్ళకు కన్పించింది. 

, పద్యుమ్నుడిని చూడటం ఆమెకు సంతోషం కలిగించిన కుంది. 

“నీవు వెళ్ళిన దగ్గరనుంచీ నీగూర్చే నేను ఆలోచిస్తున్నాను. నువ్వు మళ్ళీవస్తాన 
న్నావుకదూ. ”' 

లోపలికివెళ్ళి అతడికేదో తినటానికి తేవడానికి ఆమె వెళ్ళింది. గుణాఢ్యుడప్పుడు 

మళ్ళీ అడిగాడు. 

“బాగా ఆలోచించే చెపుతున్నావా ? నిశ్చయమేనా 2 

“ఇకనాతో ఊరక చర్చ వెంచవద్దు. ఆ జలం ఇట్లాఇవ్వు.'' (పద్యుమ్నుడికోసం 

ఆమెఏవోతీపివస్తువులు తెచ్చింది పశ్శింలో. కొంచెం సే పైన తరాషత ఒక కూజాతీనుకొని 

సీళ్టముంచుకౌని రావడానికామె కిందికి దిగి వెళ్ళింది. 

“ఇదుగో ఈ కమండలంతీసుకో. అందులో ఆ సీరున్నది "అని అందించాడు 

గుణాఢ్యుడు. “ముందునన్నిక్కడనుంచి వెళ్ళిపోనీ. దేవతతిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ఈనిజ్ణఆమె 

మీదచల్లు. (| 

తన వస్తువులన్నీ చంకన పెట్టుకొని అతడుగుట్టదిగిపోయినాడు. (పద్యుమ్నుడు ఒం 

టరిగా అక్కడే కూర్చిండి పొయినాడు. 
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అతడికింతలో హృదయంనిండా మమతతోకూడిన తలపులే వేవొనందడిం చాయి. 

సాయంకాలపు ఆకాశంకేసి చూసూ, కాశీలో తమ ఇంట్లో అమ్మతనకోసం ఎదురుచూస్తూ 

ఉండటం గుర్తుచేసుకున్నా డు. ఇంతలో సునంద జ్ఞాపకం పచ్చింద. ఆమెకూడా ఇప్పుడే 

సమయంలో తనని గురించే అమకుంటూ ఉందేమో ? ఇంటిమీద ఇదివర కెప్పుడు తనకింత 

మరులు పుట్టలేదు. గొంతులో ఏదోఅడ్డుపడినప్లైంది. కళ్టుతడిసి పొయినయ్. | 

ఆదేవత చిన్నగా గుట్ట పైకి ఎక్కి వస్తున్నది. మననులోని ఊగిసలాటనంతా బల 

వంతాన నెట్టిపారేశాడు. ఆమె తనను సమీపిస్తున్న సమయంలో చప్పునలేచి ఆమె దగ్గరగా 

వెళ్ళాడతడు. వంగి ఆమెపాదాలుతాకాడు. అన్నాడు 

“నేను మహాపరాధమేచేశాను. కాని అప్పుడు నేనేంచేస్తున్నానో నాకేమీ తెలిసింది 

కాదు. ఏమైతేనేం నాపాపానికి నిష్టృాతిని పొందుతున్నాను”. 

ఆమె ఏమీఅర్థంకానిదానిలా వెరిగా చూసిందతడివై పు, “నిజంగా సీవెక్కు_డనుంచి 

వచ్చావో నీకేమీ గుర్తులేదా” అని అడిగాడు (పద్యుమ్నుడు. 

''ఎందుకులేదు. విదిశపోయే మార్గంలో ...... ” గుణాఢ్యుడిచ్చిన కమండలువును 

(ప్రద్యుమ్నుడు తీనుకున్నాడు. ఆమెపైన కొంచెంనీరు చిలకదింబాడు. 

ఒక సారిగా ఆమెకు మెలుకువవచ్చిన ప్లై ంది ఉలికిపాటుతో.ఇంకా స్త సిరుచిలకరిం 

చాడు (పద్యుమ్నుడు. ఒకక్షణం సేపు అతిలోక మహో సౌందర్యపు వెలుగు తనక ంటిముందు 

మెరవడం అతడికి అత్యంత విభమానందంకలగజేసింది. అనిర్యచనీయ మైన ఆనందంతో తబ్బి 

బ్బుచెందాడు ఆక్షణం. అంతటితో అతడి కళ్ళుమూసుకొని పొయినవి. చివరసారితళుక్కున 

మెరిసినట్టుగా తనచై తన్యంలో _ పేమమూ ర్రిఅయిన తన తల్పిముఖం,కాశీలోని తమ ఇంట్లో కీటీకీ 

లోంచి తనకోసం ఆ తుతతో చూస్తూ ఉండటం పొడగట్టింది. 

మహాకోటివిహారంలోని ఆచార్యులవారై న ఆచార్య కీల వతులదగ్గర, ఒక తరు” 

వయస్సురాలైన బాలిక, బుద్దదేవుని ఉపదేశాల మేరకు వరి వాజక దీక్షను స్వీకరించింది. 

ఆ అమ్మాయిపేరు సునంద. హిరణ్యనగరంలోని వర్తక |శేషుడెన శ్యమంతదాసు గారాబు 

కూతురాపిల్ల. పెళ్ళిచేసుకోవడానికామె నిరాకరించింది అంతచిన్నవయస్సులో ఆమెసర్వసంగ 

పరిత్యాగంచేసిన దీక్షస్వీకరించడం, విహాంంలోని వారందరికి ఎంతో గౌరవపాత్రమైంది. 

ఆమె అందరికీ _పేమపా,తురాలై ది. ఆమి తేఏం, ఆమెఎప్పుడూ చాలావిచారంగా, దూర 

దూరంగా ఉంటూ ఉంటుంది. 

వెన్నెల రా|తులు విహార పుమెడ పెన నిలబడి దూరదూరతీరాలకా పశాంతని శీధంలో 

అమె పతీక్షిసూగడుపుతుంది, అతడు తప్పక తిరిగివస్తాడని ఆమెకెవరో చెప్పారు, చెప్పలేదా? 
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[పతి ఉదయమూ, ఆరోజు అతడు తప్పకతిరిగివస్తాడనుకొంటుందిఆ మె. పగలంతా గడచిపోతూ 

ఉండగా, సాయంకాలంచల్లబడగానే అతడు వస్తాడని ఆమెచూస్తుంది. చెకట్టుమునురుకుని ర్యాతి 

అవుతుంది. అయినా ఒంటరిగా ఆమె మేడపైన నిలబడి అతడికోసం నిరీక్షిస్తూనేవుంటుంది. 

ఆకు లుచిరుసవ్వడిచేసినా ఆమెఉలికిపడిపోతుంది. అడుగుల చప్పుడు ఏమైనా వినపడుతుం 

దేమో నని (ప్రాణాలుగ్గబట్టిచూస్తుంది. తానెంతగానో (_పేమించిన యువకుడు, తిరిగివస్తానని 

పలికి వెళ్ళినవాడు. అతడికోసం. 

ర్మాతిబాగా పొద్దుపొయి, ఎప్పుడో ఆమెన్మిదగూరితే ఆమెకువింత అయిన కల 

వస్తుంది ఎక్కడో ఒక పదేశంలో, ఒకకొండ పైన ఒకశిలావిిగహండఉంది. అయితే ఆ (ప్రతిమ 

మొహంమాతం ఆమెకు స్పష్టంగా కనిపించదు. గుబురుగా ఏత్తుగా రెల్లుగడ్డ, వెదురు మొక్క_లు 

పెరిగి, ఆమొహాన్ని ఆచ్చాదిస్తున్నాయి. వినురుగా ఏచేగాలి ఆ వెదురు కొమ్మల్లోకి రెల్లుచుప్వ 
ఎట్ (as) (సర) 

ల్లోకిపోయి, ఏదోసంగీతాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటుంది, ఆ శబ్దం గాఢ మైన మేఘమల్హార్ రాగాలా 

పనను సృషిస్తున్నది. షా 

తెల్లవారగానే, ఆ కలకరిగి మాయమై పోతుంది. ఆమెమేల్కొన్న తర్వాత ఆవిష 

యమంతా ఎంతో మిధ్యగానూ, చాలా గుహ్యంగానూ, ఆమె కనిపస్తుంది. పగటి వెలుగులో, 

ఆ విషయాన్ని ఆమెతాను వివరించలేననుకుంటుంది. కాని |ప్రతీక్షించాలి, తప్పదు, అను 

కుంటుందామె. 

కాజీన జుల్ ఇస్లాం 

నిర్విరామ చ్మకభమణ పరివర్తనంలో. 

అనంత త్రం వణకిపోతున్న డి (ఇది ఒక వింతా [) 

నిర్విరామంగా పర్శిభమించే చ|క్రపరివ ర్రనలో 

గతం మృతం 

దాని దెహం ఆంధ్యం 

గతం మృతం 

దానిపాదాలుక్షతజాలు. 

అనంత త్తం సొమ్మ సిలిపోయింది (ఇదేమీ వింతకాదు) 

నిర్విరామంగా పరివ ర్రించే చక పరి! భమణంలో 

పాత అంతాతుడిచి పెట్టుకొని పోతుంది 

చె[తం ఒక్కుమ్మడి దూసుకొని [పవేశించడంతో 

ఓ నవతా ! రైర్యమూను 

ఓశ కీరా 

మృతం గతం 
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నేల కూలింది 

రా ఓ అతిధీ 

రా ఇప్పుడు 

నవజీవనం వైశాఖ పునర్నవాన్ని ముందుగా సూచిస్తోంది 

నిర్విరామ పరివర్తనచ కపరి భమణంలో 

నిర్విరామ చ్మకపరి | భమణం 

నిర్విరామ చ కవు 

వ్యకపథ రేఖ చూడు 

దిక్సృకంపై ఒరిపిడి గీత 

రథం పరి భమిస్తున్నది 

దాని ఘూరమాన చ,కాలు 

ద్మిగ్భాంతి నొందిసున్నవి 

సమస్త సృష్టిని 

శతసహ్మస సంక్యాతీతంగా సూర్యులు చం|[దుల విన్యాసం 

నిర్విరామ పరివర్తన చ|కపరి|భమణంలో 

నిర్విరామ పరివర్తన భ్రమణ చ।క్రాలు 

తారకలు, |గహాలు ఆకాశంలో పరి భమిస్తున్నాయి 

దాని అంకంలో రేపు , ఉగుతూ నేడు” 

తెల్లవారుతున్నది 

ఎవరిని స్వాగతిస్తూ * 

దూర శిఖరాలు 

వీక్షిస్తూన్నాయి. 

ఎవరి విజయధ్వజం 

కింళుకాల పె మృదువికసన |పసరణం. 

శకటం వంవులు తిరుగుతున్నది 

చకాలు పథగములు 

సిందూర మార్గాల నేర్పరుస్తున్న వి 
ఎవరి విజయోత్సవ 

తోరణం, ఎరగా వెలుగుతోంది 

ఉజ్జలోదయం వర్ధమానమవుతున్నది 

నిర్విరామ పరివర్తన చ|క్రపరి| భమణంలో 

నిర్విరామ ప్రరివర్తనచ క్రాల్లు 
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తుపాను, వరద 

హోరు మూలుగు 

రా నుదృఢ వర్తమానం? 

యువతా రా ! 

రా నవతా? 

పురిటి నొప్పులు 

స్పురించడంద్వారా 

రా! భయమెందుకు ? 

రా! భయమెందుకు ? 

తల్లి ఆదుకొనే చేతులెత్తి పిలుస్తోంది 

హరివిల్లు వలయాల రేఖలనుంచి 

నిర్విరామ పరి భమణ చకపరివ ర్రనంలో 

నిర్విరామ పరివర్తన చక్రాలు 

భూత వర్ష క ₹ేబరాన్ని 

భుజాలమీద మోసుకుంటూ 

లయాత్మక మైన పదగమనంతో 

“ కాలం నేడు కదులుతోంది 

చ్మకధారి ఏడీ అతడు 

ఈ శవాన్ని శకల శకలాలుచే సేందుకు! 

నిర్వీర్యుడు శివుడిప్పుడు 

దాని గాటపు లాలనలలో 

ఓ దాని మృత పరిష్వంగాలను ఖేదించు 

నిర్విరామ పరివర్తన చ కాలలో 

నిర్విరామ పరివర్తన చ|కాలు 

జీవనానందదాన్ 

వనలతా సేన్ 

సహస వర్షాలుగా భూతలమంతా దిమ్మరుతున్నాను 

(క్రీలంక్ర సము దంనుంభి నులే తిమిర సము దంవర్హ కూ 
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ఎంతగానో తిరుగులాడాను, బింబిసారుని, అశోకుని ధూసర చ్నేతాలలో 

అక్కడకు నేను వెళ్ళి ఉన్నాను, సుదూరపు ఆంధ్యపు విదర్భకు 

ఈ జీవితంపట్ల విసిగి వేసారాను, ఈ పొంగుతున్న జీవిత సము[దంపట్ల 

క్షణకాలం వనలతా సేన్తో నాకు [వశాంతి లభించింది 

సుదూరపు విదిశానగరపు చీకట్టవల ఆమె కురులు నల్లనివి 

[(శావస్తి శిల్పశోభాన్విత మామె వదనము 

చుక్కానిలేని చోదకుడు ఊగిసలాడి దూర సముద్రంలో మునిగిపోయినట్టు 

జాప(తి మొక్కల దీవులు, దానికింది పచ్చని శాద్వలంచూసి 

ఆమెను అంధకారంలో చూశాను, నన్నడిగింది 

ఎక్కడికి వెళ్ళావు? అని 

ఇంత సుదూరపథంలో? విహగకులాలయాల నేత 

పక్ష్మాంచలాలుఎత్తి వనలతా సేన్ నన్ను అడిగింది. 

దివసాంత సాయంసమయం తుషారం మృదువుగా పడుతున్న ధ్వనితో 

'పతంగి' తన రెక్కలు విదిల్చి నూర్యుని ఆఘాణించినప్పుడు 

ఇలాతల వర్గాలు క్షీణ పభ మైనవ్పుడు 

మిణుగురులు కాంతుల అంతస్తుల రమ్యమైన 

చాందినీ కట్టినప్పుడు 

పక్షులు తమగూళ్ళకు చేరుకుంటాయి-నదులన్నీ ఇంటి ముఖంపడతాయి 

జీవితపు చిలా మూనుకొంటుంది 

అంధకారం మా|తమే మిగులుతుంది, అప్పుడిక 

వనలతాసేస్ వై పుకు వెళ్ళవలసిన నమయమది. a) 
యాల 

బుద దేవబోన్ 
న 

మాండూక్యం 

వానలు, వానలు, కురిశాయి, 

కప్పలుప్పొంగిపోయినాయి 

బృందగానం చేస్తున్నాయి, ఎలుగెత్తి ఉల్దాసంగా 

[పా క్ర్తనకాలపు పరమానందంతో 

ఇవాళ భీతి చెందవలసినదేమీ లేదు 

త్తు త్తుగాని మృత్వ్యువుగాసి 
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విధిచేతిలో నిర్ణక్ష్యంగా వినరే రాళ్ళుగాని లేవు 

పచ్చికలు దట్టంగా వరచుకున్నాయి మబ్బులవలె 

పొలాల్టో నిర్మలమైన జలం నిలచి ఉంది 

పని, పాటు లేకుండా పగటి వేళలు 

స్వాతిశ య సంగీతంతో గడిచిపోయినాయి 

ఇంద్రియ వర్షాసేచనంలో పారవశ్యపు స్పర్శ ఉంది 

అడుసు ఎంత మనోహరం, ఎంత తారుణ్యం, ఎంత మృదువు! 

వాటికి గొంతుల్రేవు, కంఠాలు పూర్తిగా ఉబ్బరించినా 

స 

గీతపు స ప్రస్వరావిష్కారములవి 

ఎంత నిగనిగలాడే శరీరాలు - మబ్బులవలె హారి దాలు, హరితాలు. 

కళ్ళు పెకెత్తి పారదర్శకద్యుతితో 

యోగీశ్వరుని నిశ్చల మైన గంభీర దృష్టిలా 

గాఢధ్యానంతో, భగవంతుని సాషాత్కారంకోసం 

వాన నిలిచిపోయింది, నీడలు కదలాడాయి 

బుక్కు_ల మాదిరిగా స్వరాన్ని పెంచాయి, గంభీరపు శాంత ఆకాశంలో 

రోజుసాగి ముగియగానే, గాఢనిస్వనం భంగమైంది. 

అంధకారం అంతటా ఆవరించింది బలవంతాన 

మూలుగుతూ కనురెప్పలమీద ని దమ్నుదిస్తూ 

అర్థర్మాతి అది, తలుపులన్నీ మూసి నుఖంగా శయనించాము 

ఆ నిశ్చల _పళాంతతను అవిరామంగా ఒక గొంతు భంగ పరుస్తోంది 

పరమయోగి స రహస్యక ధ్యానజప చరమళ్లోకం 

ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన చివరి కప్ప గోండు గోండు గోండు 

అమియ చృకవరి 

కలకతా 

పెద్ధ పెద్ద ఆకుల చెట్లకింద 

వెచ్చని చందమామ ఆనందం పరచుకొంటున్నది 

తోట దడికిదూరంగా 

ఇనుపగేటు మీద 

కులాసాగాలికి పూలతీగె తలూపుతున్నద్షి 

బెంగాలి 



(పేమ 

నా కళ్ళలో ఈ సుందర దృశ్యం కదులుతూనే ఉన్నది 

ఆ సందు చివరిదాకా నడిచేదాకా 

పియానో స్వరాలు, గాలిజోలి పట్టించుకోకుండా 

వసంతాకాశాన్ని బాధతో నింపుతున్నాయి 

దక్షిణ కలకతాలోని ఒక సందులో 

మళ్ళీఎప్పుడై నా భూమిమీదికి తిరిగివస్తై 

మళ్ళీ ఈ సందుగుండానే ఇంకోసారి నేను నడుస్తాను 

తళతళలాడే సూర్యకాంతిలో ఆ ద్వారాన్ని చూస్తాను. 

దానిపక్క_నే పాటలకునుమలతను 

గుత్తులు గుత్తులుగా ఉన్న పూలను, పసుపురంగుపూలు, 

అచ్చస్వచ్చమైన నీలాలు. 

దట్టంగా పరచినపచ్చగడ్డి కంబళ నాకన్నులకు విశాంతినిస్తాయి 

ఎవరిల్లో అది, ఎవరుంటారో అక్కడ, 

ఇవిమా[తం నేనెరుగను- 
కొని ఒంటరి పాంధుని విహ్యల పరచే మధుమాన వ్యధా హృదయం 

పియానో స్వరాలు వణికించే ఆ నిశ్చల [ప్రశాంతత 

ఒక్క క్షణకాలం నాకళ్ళను ఆనందంతో నింపుతుంది 

పెమ 

నా కళ్ళనుంచి నీ దృష్టి మళ్ళించు, మళ్ళించు 

జ్వాలలను మేఘాలతో ఆచ్చాదించు 

సీ కళ్ళలోని అయస్కాంతం 

హోరుమనే సంగీతాన్ని మెల్కొల్పుతాయి 

నీ తారకా నయనాలు 

(గహగోళపు కళ్యా నృత్యాన్ని 

నాలో మేల్కొల్చుతున్నాయి 

సీ కనుల పిలువుతోనే 

నా జీవితం గంతులు వేస్తుంది 

మళ్ళించు మళ్ళించు ని దృష్టిని 

(38) 
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ఇలా తలపురధ్య ఇంతటితో ఆగిపోయిండి, 

హఠాత్తుగా, ఒక్క సారిగా 

(పంపచపు సరిహద్దులు 

అతి చిట్టచివరి అంచున, 

చీకటి గట్టుమీద 

శూన్యాకాశపు జారిపోయే శిఖరతలంపై 

ఆగిపోయాను, నా వూన్కిపట్టుసడలింది. 

నా మ స్తిష్కంలో నిష్పషయోజన మైన మృత్యువాసన 

నీ వదనాన్ని ఆచ్చాదిస్తున్నది 

మళ్ళించు మళ్ళించు నీ దృష్టిని 

సీ పిలుపు విని 

పక్షిలా ఉరుకుతాను 

అంతులేని తరంగాలలో నిరంతర అధోముఖంగా 

తెలియని చీకట్లో మునిగిపోతూ? 

నా అవితధత్వం ఎక్కడ, నా నిలిచే ఆధారం ఎక్కడ? 

నీ కళ్ళలోని ఆ తారకను తొలగించు తొలగించు 

మంటలను కప్పి వేయి 

నీలమెఘాల్లో వాటిని మూసిడంచు. 

నుధీంధనాథదతా 

నీ నామం 

ఇప్పుడిక నీవు వెళ్ళిపోయావు 

ఈ నాటికికూడా ఈ ఆ ర్తి పెరుగుతూఉంది 
ఇవాల్టికికూడా నేనంటున్నాను, ఆ మాటలు వినపడుతున్నాయి 

వినిపించుకోవడం లేదు, 

ఇప్పుడు నీవు వెళ్ళిపొయినావు. 

నా వర్తమానం 

భరించలేని వ్యధ, 

నా భవిష్యత్తు శూన్యం 

గణ క్షణం నెమ్మదిగా సమీపించే మరణమైనా 

బెంగాలి 
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సీ ఆకర్షణకన్నా చాలా నయం, దూరగుడవు, అపరిమేయుడవు, లింగరహితుడవు, 

ఈ పరి భమణ వలయంలో నన్ను బంధించావు. 

మరుగై పోతున్న పతిబింబం 

నాకంటి శ క్రినిమించి బాధిస్తున్నది. 

నిజం, నా వ్యథా స్వావ్నిక కేతంలో 

అన్నీ భయంకరమైనవే, నీ వొక్క_డవే, నిలుస్తావు. 

అయినప్పటికి నా మనస్సు 

భ్రాంతిని నిరాకరిస్తున్న ది 

బింబ పతిబింబ భావం నా ఎరిగిన దే 

కాని వినిమయం కుదుర్చుకో లేక పోతున్నాను 

నీవు వంచుకోలేవు 

నా ప్రాపంచిక వ్యధా భరిత నిరాశను 

ఈ బరువేనాడో నన్ను పిండిచేసి 

అనంతహూన్యంలో అది పేలిపోతుంది. 

వ్యర్థమే నాకు తెలుసు, అ సాయంతనం అడవిలో 

నన్ను హఠాత్తుగా తేరిపార చూసినప్పుడు 

నా కన్నుల్లో అశువులు 

సి కన్నులను వెలగించేందుకు 

అహం అహం, అని నన్ను నేను మోసగించుకున్నాను 

నా మార్షంలో 

[పేమ నర్పించి సీ హృదయానికి చేరువ 

కాలేకపోయాను కాని నా మనస్సులో 

అబద్ధాల కుప్పలు పెర్చుకున్నాను 

ఈ [పేరణ, నిగహంలేమితోకూడి 

ఎందరికో తాపాన్ని కలిగించింది 

బంగారు యాపిల్ ను సులభంగాచేజిక్కించుకొ నే 

దురాశతో, 

(పతి షేధాన్ని లక్ష్యించకుండా 

చివరికి చెట్టును చరమగమ్య మైన 

సీ పాదాలముందుకు చేర్చాను 

అయినాగాలి తాకిడికి పాద ము[దలు చెరిగిపోతున్నవి 

ఈ ధూళి పరిన్య స్త మార్గంలో 



596. ఇంగా లి 

ఈ. అవసరంకూడా ఇంకాకొన్నాళ్ళకు ఉండనే ఉండదు. 

ఇవ్వుడు నీవు నాకు అగత్యం. 

నా అవసరం అత్యంత మైనదిప్పుడు. 

ఈ విషాద పర్మిభమణ కక్ష్యలో ఇవాళ 

నాయీ కోరుతున్న ఆసరా పరిహసిస్తున్నది 

అంతులేని ఈ వ్యధఅంతా 

నీపేరు స్మరించగానే తుడిచి పెట్టుకొని పోతుంది. 

నీనామం- కేవలం నీనామం-ముమ్మాటికీ నీనామం. 

—000— 



వురాఠి 

మూలం : అగయువాదం : 

డా॥ డి, వి. పట్వర్థన్ శ్రీ సోమంచి యజ్ఞన్న కాస్త్రి 

చార్మితక సమీక్ష 

మరాఠీ సాహిత్య చర్మిత నుదీర్భ మైన పది శతాబ్దాల చరిత్ర. మరాఠీ సాహిత్య 
పరంపర పదవ శతాబ్దినించీ గణించ వచ్చును. మరాఠీ భాష ఆంతకం సే పురాతన మయినది. 

మరారీ సంస్కృత భాషాజన్యం. కాసి సంన్కృతంనుంచి నేరుగా పుట్టిచ భాషకాదు మరాఠి. 

పార్టీ, మహారాష్ట), మహారాష్ట్ర్ర-అప భంశ భాషలద్వారా సంస్కృతానికీ, మరారీకీ, 

సంబంధ మేర్చడింది. మహారాష్ట్ర - అప భంశభాషలో ఉన్న రచనలు, - ఏడు ఎనిమిదో 

శతాబ్దాల నాటివి - ఎన్నిటినో ఇటీవలి పరిశోధనలు వెలుగులోకి తెచ్చాయి. కనుక, ఒక 

జీవద్భాషలో, సహజంగా, అనివార్యంగా కలిగే మార్పులవల్ల, పరిణామాల [ప్రభావం 

మూలంగా, మరారీభాష జనించిందని చెప్పవచ్చును. 

మరార్ నాపాత్ళం అవిర్భానము _ బికానము 

మరారీభాషలో సాహిత్యసృష్టికి వికాసానికీ, రెండు ముఖ్యసంఘటనలు 

దోహదం చేశాయన్న విషయం సుప్రసిద్ధం. మొదటిది, యాదవ వంశం [పాముఖ్యంలోకి 

వచ్చి, దేవగిరి ముఖ్యపట్టణంగా, చాలాకాలం సుస్థిర రాజ్యపాలన చెయ్యడం. యాదవ వంశం, 

మరారీ తమ రాజభాషగా స్వీకరించి, ఆ భాషలో వైదుష్యాన్ని, విద్వాంసుల్ని, [పోత్సహిం 

చింది. రెండవది. మహానుభావ పంథా, వార్క-రీపంథా అన్న రెండు మత పధానమైన తెగలు, 

(పాముఖ్యంలోకి రావడం. ఈ రెండు తెగలూ కూడా, తమభ కక్రిమార్ష (వబోధనలు, తమ 

ఉద్దేశాలూ, (పజలలో వ్యాపింపచెయ్యడానికి, మరారీభాషని, తగిన సాధనంగా ఎన్ను 

కున్నాయి. దీనివల్ల మరాఠీ వాజ్మయ వికాసానికి చాలా పోత్సాహం కలిగింది, మహానుభావ 

పంథా రచయితలు, మరాఠ్రీ గద్యంలో చాలా ముఖ్యమైన రచనలు చేశారు. వార్కరీ భక్త 

కవులు, కవిత్వంలో, తమ రచనలు, సాగించారు. పద్ధెనిమిదో శతాబ్దం చివరిదాకా సాగిన 

మరారీ రచనా వికాసానికి సాహిత్యాభివృద్ధికి మూలపురుషులు, మార్గదర్శకులు వార్కంరీ 

పంథారచయితి లేనని _పనిద్ధిచెందారు. 

రొండుయిగాలుగా మరాళీనాపాళ్యో ఎభదన = మరా రీసాహిత్యం, 

మహారాష్ట్రదేశపు నడిబొడ్డున, (క్రీస్తుశకం పదో శతాబ్ది [పాంతమున తిలయెత్తింది. వాడుక 

భాషగా మరాఠీ అంతకిపూర్వుమే, ఒకటి రెండు శతాబ్దాల [కితమే వ్యవహారంలోకి వచ్చి 

ఉండాలి. పదో శతాబ్దంనాటి పిల్చి కాలవ, కాలం గడిచినకొద్దీ విస్తృతమై ఒక మహానదిగా 
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పరిణమించింది. మరాఠీభాష మాటలాడే వ్యక్తులగుణాలు, స్వభావాలు, ఊహలు, ఉద్దేశాలు, ఆశ 

లు, ఆశయాలు, (పతిబింబింపచేస్తూ, ఈ సాహిత్య [పవాహంసాగింది, ఇంగ్లీషు వాజ్మయానికి 

లాగే, మరాఠీ సాహిత్యానికి కూడా సుదీర్చమైన చర్మితఉన్న విషయం, నిర్వివాదంగా 

తెలుస్తూఉంది. కాలంగడిచినకొద్దీ, పరిస్థితుల మార్చువలన, మరాఠీ సాహిత్యపుస్వభావం, 

ఆంతర్యం, మారింధి, పాతరూపాల బదులు కొత్తసారస్యత|ప|క్రియలు, తలయెతాయి కాని 

ఈ దీర్చ చరిత్రలో ఎక్కడా పరంపరా విచ్చిత్తిలదు. సూతం తెగిపోలేదు. 

మరాఠీ సాహిత్య చరిత్రని రెండు యుగాలుగా విభజించవచ్చును. 

మొదొటో యుగం : |కీ.శ. 1000 నుంచి 1800 వరకూ. ఈ యుగ సారన్వతం, 

(పాచీన లేదా పురాతన మరారీ సారస్వత. రెంథవ్ యుగం. కీ. శ. 1800 సం॥ లో 

పారంభమై, ఇకా సాగుతూ ఉంది. దీనికి ఆధునిక మరాఠీసారస్వత లేదా సాహిత్య 

యుగమని నామకరణం చెయ్యవచ్చును, 

(ప్రాచీన మరాఠీ సాహిత్యపు విశిష్టరూపరేఖ లేమిటో మనమిప్పుడు పరిశీలిద్దాము. 

(ొబీన, ఆధునిక్ మరాఠీ సాహొత్యాల బిజిష్ణ న్ధూడూవౌలుః [పాచీన మరాఠీ 

సాహిత్యం, మొత్తముమీద అంతా పద్యకవిత్వ విభాగమే. కొన్ని ఛందోరీతులలోనే ఈ 
కవితా రచనలు సాగడంవల్ల, మాటల, లయల ఎన్నికలలో, రచయితల స్వేచ్చ సంకుచిత 

మయింది. ఈ రచనలు, |పధానంగా భక్తి [పబోధకాలు. కథాకథనరూపంలో, వివరణ 

రూపంలో, మ్మాతమె ఉండేవి. అధికకుతూహలం రేకె త్రించగల నాటకం; నవల, కథ, 

'వ్యాసం మొదలయిన సాహిత్య రూపాలు, (పాచిన రచయితలకి, కొంచెం ఇంచుమించు 

తెలియదనే చెప్పవచ్చును. పురాతన కవులకి మానవ స్వభావం మీద ఎక్కువ సదభ్మిపాయం 
లేదు. మానవ స్వభావంలో, చెడుగులనేవారు చూసేవారు. మానవజీవితంవల్ల పయో జనం, 

లాభం లేవన్న దృష్టికోణమే, వారి రచనలలో, పతిబింబించేది. దీనివల్రవారి కవిత్వం 

(ప్రాపంచిక దృష్ట్యా పరిశీలిస్తే, నిరాశావాదభరితమైన రచనలుగా కనిపిస్తాయి. వారికి వోన్య 
దృష్టలేనెలేదు. నవ్వును తప్పుగా యెంచేవారు. నిరుత్సాహ పరిచేవారు, వారిక విత్వం 

ఎప్పుడూ ఆతి గంభీరంగా, నిరాశాజనకంగా ఉండేది. ఇదికాక, [పాచీన కవులు తమ స్వంత 

అనుభవాలు _ బాహ్య అనుభవాలుగాని అంతర అనుభవాలుగాని _- తమరచనలలో ఏ విధం 

గానూ (పతిబింబింపచే సే వారుకారు. పైగా వారి రచనలలో చర్వితచర్వణ ముండేది. అందరు 

కవులూ, తమరచనలకి రామాయణ మహాభారతాలనుంబే క థావస్తువులను అభ్మిపాయాలను 

స్వీకరించడమే, దీనికి ప్రధానకారణము. వారికి జీవిత దృక్పథంలో ఆనందంగాని, (ప్రాపంచిక 
దృష్టికాని లేక పోయినందువల్లనే వ్యంగ్య, హాస్య, వికట, పరిహాస కవిత్వాలవంటి ఆకర్ష 

ణీయమైన సాహిత్య _ప్మకియలు ఉపయోగించుకో లేక పోయారు. 

దీవకిభిన్నముగా, ఆధునిక కవులు పురాతన కవిత్వపురూపాలూ, పోకడలూ, చాలా 
వదలుకున్నారు. ఆధునిక కవులకి, అపారవై విధ్యముగల పాశ్చాత్య సారన్వతంతో, ముఖ్యంగా 

ఇంగ్లీషు సారన్వతంతో పరిచయం కోలగడము, పురాతన కవులకి లేని ఒక గొప్ప సౌకర్యం 
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ఏరికి కలిగింది. ఇంగ్లీషు, పాళ్చాత్య సాహిత్యాలు, వివిధ ష్యకియలలో, అమిత సంపద 

కలిగిన సాహిత్యాలవడం, ఆధునిక రచయితలకి చాలా లాభదాయక మయింది. పెగా అపా 

రమైన సంస్కృత సాహిత్యం వారికి అభ్యమౌతూనే వుంది. ఆధునిక రచయితలు, పురాతన 

సాహిత్యరూపాలనే కాక, ఆధునిక సాహిత్య రూపాలుకూడా, ఎంతో ఆనందంతోనూ, ఆభిని 

గించుకోవడం ఆలవరించుకున్న ఆధునిక రచయితలు, ముదణాసౌకర్యాలు విసృత 

మవడంతో త్వరితంగా రచనలు సాగించడం (ప్రారంభించారు. నూతన చైతన్యంలో, నూతన 

వాతావరణంలో, అమితోత్సాహంతో గద్య పద్య రచనలు సాగించారు. 

వ్రరాతన మురాఠీ నాపొత్యూం * ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు, పురాతన మరారీ 

సాహిత్యం, సుమారు ఎనిమిది శతాబ్దాల కాలం వ్యాప్తిలో ఉంది ముకుంద రాజు, జ్ఞానే 

శ్వరులు, ఈ సాహిత్యానికి మార్గదర్శకులు, స్థాపకులు. కోత గా రూపొందిన మరాఠీ భాష్క 

సాహిత్యభాషగా, త్యరితగతిని పరిణామం చెందడానికి, సాంఘిక అవసరాలు, _పెరేపణలు, 

చాలా దోహదం చేశాయి. ఆధ్యాత్మిక రంగంలో, |పజావాణిని, అవసరాలను గుర్తించి, వాటిని 

తీర్చడానికే కావాలని, బుద్ధిపూర్వకంగా, ముకుందరాజు, జ్ఞానేశ్వరులు, తమ “వివేక సింధు” 

“జ్ఞానేశ్వరి” [గంథాలను మరాఠీ భాషలో (వాశారు. సాం[పదాయానుసారం, జ్ఞానేశ్వరుడు 

[కీ శ. 1275-1296 మరాఠీ సాహిత్యానికి ఆదిపురుషుడు. మరాఠీ సాహిత్య సృష్టికర్త. 

కాని ఆ సంపదాయమే, ముకుందరాజు, జ్ఞా నేశ్వరుడికి, ఒక వంద సంవత్సరాల పూర్వీకుడనీ 

నిర్ణయిస్తోంది. జ్ఞానేశ్వరుడు (వాసిన పుస్తకాలు, “జ్ఞానేశ్వరి” “అమృతానుభవ ము ఎంత 

గొప్ప రచనలో, మనోహరమైనవో, ఆయన జీవితమూ, జీవితానికి సంబంధించిన గాథలూ 

కూడా అంత ఆశ్చర జనకాలు, ఆనంద దాయకాలుగానూ ఊన్నాయి. 

ఇదే సమయంలో జ్ఞానేశ్వరుని కంటె కొంచెం పిన్న వాడు, సమకాలికుడు అయిన 

నామదేవు (1270-1350) నార్క-రీ పంథాతత్వం భారతదేశమంతా వ్యాపింప చెయ్యాలని, 

సులభ మైన, సామాన్య పజాభాషలో, తన భకి, గీతాలు [వాళొడు. రెండు శతాబ్దాల అనంత 

రం, మహారాష్ట్రలో మహాభక్తుడు, అతనిని మించిన కవీ అయిన ఏక నాథుడు [1688-1599] 

ఉదయించాడు. జ్ఞా నేశ్వరుడు (వాసిన “జ్ఞానశ్వరి. ఎంత సుపసిద్ధ మో, మహాభాగవతంలో 

[పథ్యాతమైన ఏకాదశ స్క_ంధాన్ని పురస్క రించుకుని ఏకనాథుడు (వాసిన గంథం, అంతసుప 

సిధ్ధం వ్యవహారంలో ఇది ఏకనాథ భాగవతమని (పసిద్ధి కెక్కింది. ఇది ఏకనాథుని అమూల్య 

(గంథం. పురాతన మరారీసా హి తంలో ఇది రెండవ గొప
్పగంథం. ఆతిసులభమూ, అతిఆకర్షణీ 

యమూ అయినశై లి ఈతను, అలవరించుకున్నాడ* కథాకథనంలో అందెవెసినచెయ్యి- మరారీ 

భాషలో, లౌకిక కవిత్వానికి పునాదివేసిన మహనీయుడు. మూడు శతాబ్దాలలో, మరాఠీ భాష 

మార్పులుచెంది, జ్ఞానళ్చరి [గంథభాష, కొంతవరకు అయోమయమయి అర్థంకాకుండా సోవడం 

వల, ఈయన జ్ఞా నేశ్వరి (గంథాన్ని చక్కని భాషలో తిరిగి [వాళాడు. ఈనాటికీ, అదే మూల 

[గంథమని అందరూ భావిసూ ఉంటారు. ఈయన మహారాష్ట్రంలో గొప్ప సంఘ సంస్కర్త 

జ్ఞా నేళ్వరుడితో బాటు ఈయనా మహాభక్తుడని, కవి అని, (పసిద్ధిచెందాడు. ఏకనాథుడు 
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(పారంభించిన లౌకిక కవిత్వరచనను, ముక్తేశ్వరుడు కొన సాగించి అభివృద్ధి చేశాడు. 
ఈతని మహాభారత రచన ఒక పరిణతి చెందిన (పతిభాశాలి రచన. పురాతన మరాఠీ సాహి 

త్యంలో ఉత్తమమైన కథారచన ఆని దీనిని పరిగణించడం, యుక్తంగానే ఉంది. ఆయన 

సుస్పష్ట వర్ణనాశక్తి , వివిధ భావాలకి అనుగుణంగా పాఠకుల్ని స్పందిప చేసే శక్ర, చక్కటి 

తియ్యని వతీభావంతమైన శ ఇరీ, (పకిపద్యం లోనూ, కనిపిసాయి. మరాఠీ సాహిత్య చరి (తలో 

తుకారాంది (1608-1651) ఒక విశిష్ట స్థానం, తుకారాం, నిజమైన |పతిభాశాలి. అతని 

పద్య రచన అంతా మౌలికం. స్మ పేరేపణజనితం, సంఘంలో, ఆమూల్యాగం మార్పులు 

రావాలన్న సంఘ సంస్కర్త ఆయన. తనవ్యంగ్యంతో, అపహాస్యంతో, సూటిపోటి మాటలతో 

ఉద్భోధనలతో సమకాలీన సమాజాన్ని సంస్క రించడానికి (ప్రయత్నించాడు. మాటలపొంకము, 

స్పష్టత, భావనాశక్రి, (ప్రగాఢ విశ్వాస ఉత్సాహాలూ, ఆయన (వాసిన (పతి పంకి లోనూ 

కనిపిసాయి. హృదయాన్ని స్పృశించి, మనిషిని చెడు మార్గాలనించి చల్టగా తవ్చించే రచనలు 

ఆయనవి. ఈయన సమకాలీనుడు, స్నేహితుడు, ఈయనలాగే భక్తుడు రామదాసు 

(1608-1681). రామదాను వానిన గొప్ప [గంథం “దాసబోధ”. వురాతన మూకీ 

సాహిత్యంలో (ప్రతిభా వంతమూ, చైతన్యవంతమూ అయిన స|దచన అని దీనికి |పఖ్యాతి 
రావడము సహెతుకమే. కొంతమంది విద్యాంనుల అభిప్రాయ (ప్రకారం, రామదాసు శివాజీ 

మహారాజుకు గురువు. ఈయన ఇంకా చాలా వై విధ్యంతో కూడిన పద్యాలు, పాటలు, 

కథనాత్మక కవిత్వము కూడా |వాశారు. ఆయన రచనలన్నీ ఉదాత్త లూ, ఉత్తేజకరాలూను. 

పద్దెనిమిదో శతాబ్దపు కవిత్వానికి నాంది పలికిన వాడు వామన పండితుడు. ఈయ 
నకి మరారీ సంస్క తాలు రెండింటిలోనూ (పావీణ్యముంది. ఈయన [వానిన “యథార్థ దీపిక”' 

(భగవద్దితకి అచ్చ పువ్యాఖ్య) నిజంగా గొప్ప (గంథం. ఆయన మరొక గంథం, వేదాంత 

రచన *ీనిగమసారము చక్కని తేట మూారీలో వేదాల సారాంశం ఈ [గంథంలో 

సుబోధం చేశారు. వామనపండితుడి (పతిభ సామాన్యంగా కలిసివుండని రెండురకాల | వతిభ, 

వాండిత్యమూ, కవితాళ కీ. ఒక్కా వ్య క్రిలో, వీటి కలయిక, సమన్వయమూ, అసాధారణ మె. 

 రఘనాథ వండితుడు కూడా ఇటువంటి |పతిభ, సామర్థ్యమే, తన “నలదమయంతీ 
స్వయంవర” కావ్యంలో చూపించాడు. ఇది మరాఠీలో అసలైన మాణిక్యం. 

శ్రీధరపండితుడు, శైలిలో ము క్రేశ్వరునీ, లౌకిక కథాకథన కవిత్వంలో ఏక 
నాధునీ పోలినవాడు. “పాండవ పతాపం” “హరివిజయం'' అన్న కావ్యాల మీద ఆయన 

"పేరు (పతిష్టలూ, (పజారంజకత్యమూ, ఆధారపడి ఉన్నాయి. సౌకుమార్యం, పదాల 

తియ్యదనం, (పసన్నత, నిర్మల కథాగమనమూ, ఆయన ఎన్నుకున్న కవితా వస్తువుల 

ఉదాత్తత ఇపన్నీ ఆయనకి చాలా పేరు పఖ్యాతలు గడించి పెట్టాయి. జ్ఞానేళశ్వర, ఏకనాథ, 

రామదానులలాగే, ఈయనకూడా, మరారీభాషమీద సంపూర్ణ అధికారం సంపాదించి, [పతిభా 

వంతంగా భాషను పయోగించాడు తరువాత మోరోపంతుని గురించి | 17291794 | 

(పస్తావించాలి. ఈయన అనేక విధాలైన సాహిత్య పయోగాలుబేసి, విరివిగా మరాఠీలో 

గంధాలు |వాసినకవి, ఈయన తన (పముఖ భక్రి కావ్యంలో, తనను"*మమయూర్ ” (నెమిలి) 
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అని (పస్రావించుకున్నాడు. ఆయన |వానిన మహాభారతము మరాఠీ భాషలో, [పథమ పురాణ 

కావ్యము. ఈ కావ్యంలో, ఆయన, పతిభ చక్కగా ద్యోతకమవుతుంది. వివిధ విషయాలని 

గురించిన ఆయన విజ్ఞానమూ, మరాఠీభాషమీద ఆయన [పభుత్వమూ, వర్ణనా శక్తీ, పఠితలని 

తాన కథనాలతో (పేరేపింపగల సామర్ధ్యమూ, నాటకరీతుల సంభాషణా చాతుర్యాలు, 

మొదలయిన ఉత్తమ గుణాలన్నీ ఈ మహాకావ్యంలో కనిపిస్తాయి, మోరోవంతు (వాసిన 

“సంళశయరత్నమాల' ““కేకావళి” కావ్యాలలో ఆయన |పతిభ పరాకాష్ట అందుకుంది. 

మోరో పంతు 1794లో కాలధర్మం చెందారు. 

1794నుంచి 1818 వరకూ [1818 సం||లో మహారాష్ట్ర్రంలో (బిటిష పరిపాలన 

(పారంభమైంది | మధ్యకాలమంతా పురాతన మరాఠీ సాహిత్యానికి భరత వాక్యమనీ, ఆధునిక 

మరాఠి సాహిత్యానికి నాంది అస్ పరిగణించవచ్చును. పురాతన మరారీసారస్యత అవసాన 

దశలో కూడా, రామజోషీ, అనంతఫండి వంటి పజారంజకులైన కవులు, తమరచనల లో, 

కవితాశ రిని (పదర్శింపగలిగారు. రామదోషీ, తన (పతిభవల్ల, అప్పటి వరకూ, కేవలం 

పచ్చి కృంగారాని కే ఉపయోగపడుతున్న ““లావణి” అన్న ఛందస్సును ఉదా త్తంగా [పజలను 

రంజింపచెయ్య డానికి, (ప్రజలకి విజ్ఞాన బోధన చెయ్యడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చునని 

నిరూపించాడు. రెండవ [పఖ్యాతక వి, అనంతఫండి, లావణి, పవాడ, కటావ, ఫటాక, 

మొదలయిన, రకరకాల ఛందస్సులలో పదాలు వాశాడు, వీటిని ఆయన, ఆతి చాతుర్యంతో 

(వాయడంవల్ల, ఈ గేయ నాటకాల (పదర్శన జరుగుతున్నంత కాలమూ, (ప్రజలు, అత్మిశద్భతో 

తన్మయులై, వీకించేవారు. 

పురాతన మరాఠీ సాపాత్యంలో మరో ముఖ్యభాగం చారి తక విభాగం. ఇది మరారీ 

సాహిత్యంలో, సాటిలేని విభాగం. ఈ విభాగింలో, గద్యమూ, పద్యమూ, రెండు విడివిడి 

భాగాలు, గద్య సాహిత్యంలో, బఖర్జు, లేఖలు, రెండు ముఖ్య |ప|కియలు లేఖా విభాగంలో , 

(పభుత్యమూ, (పత్యేక వ్యక్తులూ, వాసి నలేఖలున్నాయి. శివాజీ మహారాజు, మరాఠా రాజ్యం 

స్రాపించిన తరువాత ఈ ““ఐ ఖర్త' [వాత [పారంభమయింది. ఆప్పుడు [కమం తప్పినా 

ఆధునిక సమయందాకా, ఈ బఖర్గ (వాత జరుగుతూనే ఉంది. ఆఖరి *బఖర్ ” [వాయసకాడు, 

“మల్హర రామరావుచిట్ని స్.”' ఈయన సుమారు 1810 సం|వరకూ జీవించి ఉన్నాడు. 

పద్యభాగంలో, గేయకారులు [వానిస పవాడ, కటావులు ఊన్నాయి. జరిగిన సంఘటనలు, 

తేలికైన భాషలో చెప్పడమే, ఈ బఖర్, పవాడల ముఖ్యోద్ధేశమవడం వలన, ఇవి మరాఠి 

సాహిత్యంలో, ఓక స్థానం ఆక మించుకోగలిగాయి. ఈ మధ్య వెలుగులోకి వచ్చిన, (పభుత్వ, 

(పత్యేక [ప్రముఖ వ్యక్తుల ఉత్రర | పత్యు త్ర రాలు ఆనాటి పజల ఉద్దేశాలు, భావాలు, 

తెలియజేస్తున్నాయి గేయకారులు, దేశభ క్రి [ప్రధానమైన గీతాలూూ కవితలూ, |వాశారు 

మరాఠా సా మాజ్యం, పుట్టి, పెరిగి, శిధిలమైన నోతాబ౨లో, జరిగిన (ప్రధాన సంఘటనలు 

సంస్తుతిస్తూ చెసిన ఈరచనబు' చె ప్పుకోతగ సాహిత్య | పాధాన్యతనే సంతరించుకున్నాయి. 

ara 

ఆధునిక మరాఠీ సాపొత్యోయు : ఆధునిక యుగకాలము నుమారు నూట 

యాభయి సంవత్సరాలే అయిన్నా దీనిని నాలుగు విభాగాలుగా విభజించడం సమంజసం. 
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మొదటిదశ 1800 నుంచి, 1885 వరకూ | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగెన్ ప్రభవించిన 
సంవత్సరమిది |. రెండవదశ 1885 నుంచి 1920 వరకూ [| పథమ వపంచనం|[గామం 

ఆఖరయిన సంవత్సరం |. మూడవది, నుమారు పాతిక సంవత్సరాల కాలం, 1921నుంచి 

1945 వరకూ, [ద్వితీయ మహా సం[గామం అంతమయిన సంవత్సరం |: ఆఖరి, నాలుగోదశ, 

ఇప్పుడు నడుస్తున్నకాలం. ఆధునికయుగంలో గద్య పద్యవిభాగాలలో అన్ని రకాలయిన 

ప క్రియలూ, అభివృద్ధి చెందాయి. మరారీభాషలో వివిధాలయిన శాస్త్ర విజ్ఞానరచనలూ, 

తయారయాయి. ఈ యుగంలో, (పతిసంవత్సరమూ, తయారవుతున్న సాహిత్య[గంథ 

పరిమాణం చాలా పెరిగింది. 

1818 వ సం॥లో పీషా బాజీరావు 1] పదవిత్యాగం చెయ్యవలసి వచ్చింది. 

తరవాత |బిటిషు పరిపాలనా కాలపు నూతన వాతావరణంలో మరారీభావనీ సాహిత్యాన్నీ 

అభివృద్ధి చెయ్యడానికి వెనుంచి, దేశీయులలో నుంచీ కూడా చాలా పయత్నాలు జరిగాయి, 

తంజావూరి మహారాజు, మరాధీ సాహిత్యం పెంపొందింప చెయ్యాలని నిశ్చయించి, 

[వథమంగా, ఒక ఇంగ్లీఘ పుస్తకాన్ని మరాదిలోకి 1817వ నం॥|లో తర్జుమా చేయించాడు. రెండవ 

యత్నం, [పఖ్యాత మిషనరీ, డాక్టరు కార్బీ కలకత్తాలో చేసినది. 1805లో ఆయన మరాఠీ 
వ్యాక రణము-నిఘంటువు [వచురింపచేశాతు ఫాదరు స్టీఫెన్సు (వాసిన “క్రి స్తపురాణం"' 
1816 నం॥లో పచురితమయింది. బొంబాయి రాష్ట్ర పథమ గవర్నరు, ఎలిఫిన్స్టన్, 

మరారీలో మౌలిక (గ్రంథాలు, తర్జుమాలు, [పచురించడానికి (పోత్సాహమిచ్చి, మరారీభాషా, 

సాహిత్యాలు, అభివృద్ధిచెందడానికి శ క్రికొద్ది సహాయం చేశాడు. మేజరు కాండీ న్వంతంగా 

తయారుచేసిన మరాఠి- ఇంగ్లీషు, ఇంగ్లీషు మరాఠీ నిఘంటువులూ, మోల్ఫువర్తు నిఘంటువూ 

(పత్యేకంగా పేర్కొన తగినవి. ఇవి భారతీ యేతరులు చేసిన (ప్రయత్నాలు. మహారాష్ట్రంలో, 
ఛ(తె, బాళశాన్తి జాంభేకర్; లోకహితవాది, జ్యోతిబ ఫూలే, మొదలయిన [పముఖులు, 

మరాఠీలో వివిధ విషయాలమీద [గంథాలు |వాశారు. 1857సం॥లో బాబూ పదంజీ  వాసిన 

“యమునా పర్యటనిము, మరాఠీభాషలో మొదటి నవల. ఈ నవల ఇతివృత్తం, సంఘ 
సంస్కరణ. మరాఠీభాషలో మొదటి వార్తాపతిక 1835వ సం॥లో వెలువడింది. ఈ కాలంలో 

మౌలిక పద్యరచన మ్మాతం విసృతంగా జరగలేదు. అప్పుడపుడు ఓ మాదిరి పద్య రచనలు 

(పచురితమయినా, మొత్తంమీద, సంస్క్పృతంనుంచి తర్జుమాలు మాతమే [| పముఖంగా 

(పచురితమయాయి. ఈ విధంగా, మరారీసాహి త్యం, మహారాష్ట్రల కృషిచేతనూ, మహో 

రా పైత రులకృవషిఫలితంగానూ, అభివ్యద్ధి చెందడం పారంభించింది. 1880 నాటికి, పాత 

నేలలో కొ త్తవృక్షం వెళ్టు నాటుకుంది. 

1858వ సం||లో బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయ స్టావన జరిగింది. 1873-74 లో 

విష్ణుళాన్త్రి చిప్తంకర్, తమ “నిబంధమాల”” (పారంభించారు. 1880-81 “కెసరి”' పష్మతిక 

పారంభమయింది. ఈ మూడూ ఆధునిక మరాదీ సాహిత్యాభివృద్ధికి అమితంగా తోడ్పడ్డాయి. 

అధునితతవిత్సం + కేశవసుత (1886-1905) |పచురించిన మొదటి కవితలో నె 
అధునికమరాఠి కవిత్వం |పారంభించిందని, నిజానికి, చెప్పవచ్చును. మిత వాదిత్వము, 
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ఇంగ్లీషక విత్యంలోని కాల్పనిక తత్వము, యూరపులో దేశభ క్రిభావము, మానవతావాదము, మహో 

రాష్ట్ర) పూర్యచరి తని ఆధారంగాచేనుకొని దేశాన్ని కీ ర్రించడమూ, మొదలయిన ఎన్నో పోకడలు, 

ఆయన కవిత్యంలోక నిపిసాయి . కవిత్వం, భావాలు, ఉ| దేకంరే తె త్తించగలవని ఆయన నమ్మ 

కం. జీవితంలో, ఎన్నో చెడుగులు, దురాచారాలు, ఖండించడానికి సాధనంగా అయన క విత్వాన్ని 

ఉపయోగించాడు. ఆయన మరారీలో _పథమవిప్టవకవి. మరాఠీకవిత్వపు పాత సం్యపదాయాల 

మీద ఆయన తిరుగుబాటులేవదీశాడు. కాని ఆయన తిరుగుబాటు కేవలం సారస్యతరీతులమీద 

మాతమెకాదు, అడి ఇంకనూగహనమైనది. ఈయన క విత్వం, సమకాలికులై న, రివరెండుతిలక్, 
కవి వినాయక్, కవిగోవిందరాజు, బాలకవి, మొదలయిన కవులకి [_పోత్సాహంకలిగించి, 

వారిని _పథ్యాతకవులుగ రూపొందించింది. ఈ కవులు, అనేకరకాలయిన క విత్యం|వాశారు. 

[పకృతిసౌందర్యం. గృహసౌందర్యం, పూర్వపు టొన్నత్యాన్ని ఉల్బణంచే సే వీరగాథధలూ, 

నాటకీయతా, హాస్యశై లీ భావో దేక క విత్వమూ, ఏరికవిత్వంలో (పధానగుణాలు., 1920 నాటికి 

ఈ పద్ధతి క విత్వం అంత మయింది. 

1920నుంచి, 1945వరకూ కవులు, విడవకుండా సాంఘిక సాహిత్య, శిష్టాచారాల 

మీద దండెత్తుతూనే వున్నారు. అదేసమయంలో భాస్కరరావు తాంబె (1874-1941) తనగేయ 

కవిత్వంతోటి, ఇం(దియాకర్షక మైన శెలితోటీ (పజారంజక త్వం సంపా దించుకున్నాడు. 

కవిచం|దశేబర్ కూడా క విత్వంలో నేర్చరితనంవల్ల, చాతుర్యంవల్ల చాలామంది పఠితలని 

ఆకర్షించగలిగాడు. కాని ఈ కాలంలో ఎక్కుువపలుకుబడి సంపాదించినది “రవికిరణమండలి 

ఇది ఒక కవి సమాజము. కవిత్వం నిత్యజీవితానికి దూరంకాకుడదు అన్నవాదం, ఈ మండలి 
సభ్యులు, ఎలుగెత్తి చాటేవారు. జీవితంలో చినచిన్న కోపతాపాలు, వైఫల్యాలు, కవితావస్తువులు 

గా తీసుకొని, గోల పెడుతూవుండేవాడు కవి 'యశ్యంతు”, కవి 'గిరీశు’ పాముఖ్యంలేని మారు 

మూల విషయంతీనుకుని, దానిమీద సిద్ధాంతాలు పవచించేవాడు. తమా షారుచుల తో పేమ 

గీతాలు వాశాడు మాధవజూలియను. వీరందరూ రవికిరణమండలి సభ్యులు, ఈ మండలి 

సభ్యుల (పత్యేక తలతో, ఈ కాలపు కవిత్వం (పసిద్ధిచెందింది. 

కాని 1925లో పి. కె. ఆలే తన “జెండూచిపూల్” అన్న వున్తకం (పచురిం 

చాడు. ఇది రవికిరణమండలి సభ్యుల పద్ధతుల మదా ఘాటైన వ్యంగ్యరచన, చాలా 

(ప్రజారంజక మయింది, 

ఈనాటి కవులకి మార్గదర్శి, వారిరీతులు దిద్దినవాడూ బి ఆర్. తాంబె, (18/4. 

1941). వీరిగేయాలు చాలామందిపాడి వాటిని విసృతంగా [వజలలో ప్రచారంలోకి తెచ్చారు. 

తాంబె ముఖ్య శిష్యుడు బి బి. బోర్మర్. తన కవిత్వంలో సౌొందర్యవర్గనలో, ఒకకొత్త 

సోయగము, క ల్పనాళ క్రి వినియోగించి, (పత్యేకత సాధించుకున్నాడు. 

రవికిరణమండలి, కవి తాంబె. ఉభయులూ కలని, ఆనంతకాణేకర్, కవి అనిల్, 

ఎన్ .జి. దేశపాండె, మొదలయిన కవులకి (పే రేపణగాపరిణమించారు, ఈ కవులు, చోలా 

వరకు, రవికిరణమండల్కి కవితాంబెల [పాబల్యానికి (పతిగా, _ వ్యతిరెక పద్దతిని కవిత్వం 

(వాళారు. కాణకర్వాసిన “చందారాత్ అణి ఇతర్ కవిత" (1933) కవి అనిల్ [వాసిన 
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“పఫూలవత్”” (1932, భగ్నమూర్తి (1940), పెర్టేవ్హ (1947) ఈ కాలంలో (ప్రచురితమైన 
కొన్ని గొప్పకవితా[గంభాలు. 1942 ఉద్యమవు [పభావంత్వరితంగానే సాహిత్యంలో కనిపిం 

చింది. అదె సమయంలో “కుసుమ్మాగజి' (వాసిని “విశాఖిలో ఆయన (పతిభవెల్లడి అయింది. 
1945 నించి ఆధునిక కవిత్వం, మానవజీవితం అన్ని కోణాలనించి పరిశీలించడానికి (పయ 

త్నంచేసూ ఉంది. కవితన పత్యేక అనుభవాలని ఆధారంగా చేసుకుని |వాసిన కవిత్వాన్ని 

పఠిత ఆస్వాదించెటట్టు చేసే పేరేపణ ఆథునిక కవిత్వంలో ఒక (పధాననూ తం. ఆధునిక 

కవిత్వంతో వస్తువు అధికాంశం, వ్యక్తిగతమైన అనుభ వం. వర్ణనలు, క వితానమయాలు, 

సూటిగా ఉంటాయి. డొంకతిరుగుడులు, కవిత్వపు పులుముడులు విసర్జించి, వాగ్గివహారికానికి 

నన్ని హిత మైనభాషనే ఉపయోగించాలని పయత్ని స్తుంది ఆధునిక కవిత్వము. “కాహెకవిత”' 

అన్న కవితా సంపుటి బి.ఎస్. మర్జెకర్ 1947లో |పచురించాడు. ఆధునిక కవిత్యపు రూప 

రేఖలన్నీ ఒకు మారుగా వెలికితెచ్చింది ఈకవితాసంపుటి. ఆధునిక కవిత్వపు సంపూర్ణ (ప్రభా 

వం, [ప్యృ్రపథమంగా ఈ సంవుటిలో కనిపించింది. మర్జేకర్ (1907-56) ఆధునిక మరాఠీ 

కవిత్వానికి మార్గదిర్శి. పి.ఎస్.రగె; విందా కరండికర్, వసంతబాపట్, మంగేశపడ్డాంకర్, 

శాంతా శెల్కె_ మొదలయిన ఆధునిక కవులకి దారి చూపించినది, మర్ధికర్ అనడంలో అతిళ 

యో కి ఏమీవుండదు. సంజీవని మరారే, బహెనావాయిచౌదరి, ఇం దాసంతులు శ్రీల ఆకలూ, 

ఉద్దేశాలూ, తమక విత్వంలో చాలా చక్క.గా, సహజంగా వెలిబుచ్చారు. 

దీనితో కవితా సమీక్ష పూర్తి ఆయింది. 

ఆధునిక్ మరాఠీ గద్యుముు నాటకము : 1843 మరారీ నాటకం జన్మించింది, 

అచిరకాలంలోనే శై శ వంగడిచిపోయింది. విష్ణుదాసుభావే, మరాదీనాటకరచనకి నాంది పలికిన 

వ్య కి. కాని నటుడు, నాటకరచయిత, నాటక[వయో క్త అయిన బి,పి. కిర్షోస్కర్ చేతుల్లో 

(1843-1885) నాటకం మొట్ట మొదటిసారిగా రాణించింది. ఆయన [వాసిని సౌభ్యద నాటకం 

(1882) చాలా పజాదర ణపొందింది. ఆ నాటకంలో పాటల గానమాధుర్యమే ఈఆదరణకి 

కారణం. జి బి. దేవళ్ (1854-1916) కిర్ణోస్కర్ శిష్యుడేగాని, మరో పత్యేక పంథానపరి ణమిం 

చాడు. “శారద'' నాటకం[వాసి |ప్రదర్శించాడు. సంభాషణాచా తుర్యంవల్హా, పాతలస్వభావ 

సిద్ధతవలనా, శారద నాటకం, ఈ నాటికి పజామోదం చూరగొంటూనే ఉంది. మరారీ నాట 

కాన్నిమరో విధంగా తీర్చిదిద్దిన మహనీయుడు కె. పి. ఖాడిల్కర్ (1882-1948), మరాఠి 

రంగభూమిమీద | శావ్యమైన సంగీతమే |పధాన ఆకర్షణగా ఉండేది. కాని ఖాడిల్క_ర్ రాజకీయ 

శ్లేషతో “కీచకవధ”” నాటకం[వాళాడు. అందులో లోకమాన్యతిలకు ఖముడుగానూ, లార్జుకర్ద 

న్ కీచకుడుగానూ రూపొందించిన ధ్వని వుండడము పలన ఆనాటకాన్ని (ప్రదర్శించ కూడ దని 

(పభుత్వం నిషేధించింది. అతనిచారి తక నాటకాలు, కొంతవరకు షెక్సియర్ నాటకాలని పోలి 

నవి . శృంగార, అద్భుత సంఘటనల ద్వారా వ్యంగ్య నాటకాలు (వ్రాయాలని ఈయన 

[పయళల్నించాడు. మరో వ్రముఖ నాటక రచయిత, ఎస్. కె. కొల్హాట్కర్ (1871-1934) 

హాస్య [పధానమైన రూపకాలు[వాళాడు. కొంతపరకు, ఈ రూపక | పదర్శనలు, సంఘసంస్క 

రణకి _పెరేపణ కలిగించాయి. శృంగారము, హాస్యము, ఘా దైనగద్య శై లి, సముచిత పాత 



చారితర సమీత 

పోషణ, వీటన్నిటి సమన్వయంతో కృతకృత్వుడై నాటకర్రచన సాగించిన మరో 'పముఖ 
రచయిత ఆర్. జి గడ్కరి. ఆయన (వాసిన నాటకాలు, వకచ్ ఓ 

మరాఠీ రంగభూమిలో [ప్రకాశవంతమైన నక్ష తాలు. ఎన్.వి. కేల్కర్ (2872-1947) నాటక 
రచనలో అంత _పజ్ఞావంతుడు కాడు కాని, కొన్ని చక్కని నాటకాలే వాకాడు. వాసుదేవ 

కా,న్ర్రీఖరే, మంచి చార్మితక నాటకొలు.వాళాడు. వీరందరూ మరాఠీ నాటక : వధమయుగంఠతో 
[ప్రఖ్యాత నాటక రచయితలు. - 

షొ ఆ క 

పాలా, వుణ్యపభావ నాటకాలు 

ఏరిపేరు (పఖ్యాతులమీద మరాఠీ రంగభూమి మరో ముప్పయి సంవత్సరాలు జయ 
పదంగా నడిచింది. కొంతమంది (పజారంజకు లై న “'గాయకనటులు, మరాఠీ రంగభూమికి 

ప్రాణమై నాటక సాం్యపదాయాన్ని పోషించారన్న కీర్తి గడించుకున్నారు. మరాఠీ రంగభూమి 
గొప్పతనం, ఆకర్షణ, ఈ సంగీతనటులేనన్న _భావంబలింది. ఈ సమయంలో, సంగీత 
పాధాన్యతని తప్పిస్తూ, నాటకాలు [వాసిన రచయిత మామావరేర్కర్ పెకి వచ్చాడు. 
నాటక రచయితగా అతనిజీవితము, ఆధునిక మరాధీనాటక చరిత ఆని చెప్పవచ్చును. 
ఆయన నాటక రచనలో కొన్నిపయోగాలు చేశాడు. అనేక సాంఘిక సమస్యలు, నాటక 
రూ పెణవివరించడానికి |పయత్ని ంచాడు. ఆయన నలభై నాటకాలకి పైన వాశాడు. అపూర్వ 
బెంగాలు (1953) భూమిక న్య సీత (1955) ఆయన ఇటీవల[వాసిన నాటకాలు. ఈరెండు 

నాటకాలలోనూ, స్వాభావికత చాలాపధానగుణం. మరాఠీ రంగభూమిమీద స్వాభావికత 

ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రచయిత మామావరేర్కర్ (1883-1965). మరాఠీ రంగభూమి ఈ 
విషయంలో మా మా వరేర్కర్కి ఎంతో బుణపడివుంది. “*నాట్యమన్వంతరి” అన్న నాటక 
సంఘం ''అంధళ్యాంచి శ్యాలా'” అన్న నాటకం 1933లో (పదర్శించింది. ఈ నాటక రచ 

యిత ఎస్,వి. వర్తక్. మరాఠీ రంగభూమి వై తన్యనంతంచెయ్యాలి అని చేసిన ప్రయత్నాలలో, 
ఇది చాలా గొప్ప యత్నం. పి. కె. అతె. ఆధునిక నాటకాలు వాసి [(పదర్శింపచేశాడు. 

ఈయన నాటకాలు, అర్ధిక గా, విజయం సాధించాయి. హాస్యళ క్రి. పాత వివరణ, ఘాటైన 

శైలి, ఆతెపత్యేక తలు. తాను (వాసిన “అస్వాభావిక” నాటకాలలో కూడా, వీటన్నిటిని ఆ(తె 

[పయోగించుకోక లిగాడు. ఎమ్.జి. రంగనేకర్, “నాట్యనికెతని మన్న నంస్థ స్థాపించి, తన 

నాటక[పదర్శనల మూలంగా [పజానీకానికి వినోదంచేకూర్చాలి అన్న ఉద్దేశం సాధించు 

కున్నాడు. కేవలం వినోచ[పఫౌరంమటుకే పరిమితమైన ఆశయం ఆయనది. నుఖాంత నాటకాలు 

[వాసి ప్రదర్శించి, ఈ ఆశయం సాధించాడు. వీ.ఎల్. దేశపాండె |వాసిన “అమల్దారు” 

అన్న నాటకం ఇటీవల విజయవంతంగా [పదర్శితమమున నాటకాలలో [ప్రముఖ నాటక మని 

చెప్పవచ్చును. వసంతకాణీ టర్ , విద్యాధరగోల్లే, ఇద్దరూ, ఈనాట్మిపముఖ మరాఠీ నాటక 
రచయితలు. ఉభయులూ, మరాఠీ రంగభూమికి శక్ర్యానుసారం నాటకరచనలు ఆందిస్తున్నారు. 

రచనా వినృతిలోనూ, రమణీయతలోనూ, మరాఠీ నాటకాలు, చాలా |పఖ్యాతమే. 

శవల : 1885లో “హరినారయణ ఆస్హు'" విరచిత ““మధపీస్థి తి అన్న నవలా 

రొ ల! 

[పచురణతో, ఆధునికనవల మరాఠీ పఠితలకి కరిచయమయింది. నిజానికి ఆయన చేతిలో, 

మరారీ నవల అకస్మాత్తుగా పరిపక్య పరిణతి చెండింది. కొన్ని నవలలు; వాసిన తరవాత, 
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ఆయన దృష్టి చారి తక కథనాలమీదికిమళ్చింది. రానడె, అగార్క.ర్ (పభృతులనించి నేర్చిన 

సంఘసంస్కరణ ఆవశ్యకత, ఆపై, తాన్నువాసిన “'మధవీస్థితిి  ““పణ్ లవ్యాతీ కోన్ ఘేతొ” 
మొదలయిన మొదటి నవలల్లో వివరించాడు. ఈయన ఆంత గొప్పక ళాకారుడు కాదు, 

(వాసినదే (వాసి విసుగుపుబ్దించెవాడు. కాని నవలారచయితగా ఆయన అఖండ విజయం 

సాధించాడు. దీనికి ఆయన రచనలలో పకటిత మైన వివేచనా ఐక్యత, చక్కటిపాతవివరణ 

పధానకారణాలు. నాధమాధవ్; సి.వి, వైద్య; వి, ఎమ్. పరంజపె, మరారీ నవలా సాహి 

త్యానికి మంచికానుకలు సమర్పించారు. వి.ఎమ్. జోషి మరో శిఖరానికి తీనుకువెళ్ళాడు 

మరాఠీ నవలని. రాగిణి (1915) నురో అబమిదునవలలతో ఆయన మరోకొ త్తబాటతెరిచాడు, 

“సుబీలాచాదేవ్” (1930) అన్న నవలఆయనవానిన నవలలన్నిటిలోనూగొప్పది. చదువుకున్న స్త్రీ 

బుద్ధి ఎలావికసించుతుందో చాలా గాఢంగా పరిశీలించి, వివరించ్శివాసిన నవల ఇది. “ఇందు 

కాళి నరళభో శే, అన్న నవలలో ఇతివృత్తం కళ్లకి నీతికీ మధ్య సంఘర్షణ, మరాఠీ రంగ 

స్థలం విచ్చిన్నమవడంతో, 1940 సుమారున, నవలే, మధ్యతరగతికుటుంబాలకి వినోద్మపదా 

యిని అయింది. మరారీ నవల రకరకాలమిన విషయాలని స్పృశించింది. పయోజనాన్ని 

సాధించే పరికరంగా పరిణామంచెందింది. డాక్టరు, ఎస్.వి. కట్టర్, సంఘసంస్ల ర్త. సాంఘిక 

సమస్యలు విమర్శించడానికి ఆయన నవలని వినియోగించుకున్నాడు. (ప్రొఫెసరు. _వి.ఎమ్, 

జోషి నించి డాక్టరు కెలురువరకు అకస్మాత్తుగా నవల అంతస్తులో చాలాసెరిగించి. మామా 

వరేర్రర్ నాటకాలకంటె నవలలే ఎక్షువ! వాశాడు. 

పందొమ్మిది వందల ఇరవై అయిదో సంవత్సరం తరవాత (వక్యాతి చెందిన 

వ్యక్తులు ఇద్దరు. (పొఫెనరు ఎన్.ఎస్. ఫడ్కె వి. ఎస్. ఖాండేకర్లు. ఉభయులూ, మొదట 
నవలా రచయితలుగానూ, తరవాత వ్యాస, కథానికా రచయితలుగానూ, పేరుపొందారు. 

(పొఫెసరు ఫడ్కై “కళకళకోనమే” అన్న సిద్ధాంతాన్ని తీ వంగా పచారంబే స్తే, “కళ్ల బీవితం 

కోసమే” అన్న సిద్ధాంతాన్ని (పవచించాడు ఖాండేకర్. తేలికగా సాధించగలిగిన _పేమని, 

తెలివైన చిన్నచిన్న మార్పులతో, రకరకాలుగా అల్లి, వై మధ్యతరగతి |వజలకి రుచులు 

చూపించాడు ఫడె,.. ఆయన, సున్నిత మైనశై లికి చాలా (పసిద్ధిచెందాడు. ఖాండికర్ మొదట 

కథానికా రచయితగా పేరుతెచ్చుకుని తరవాత నవలా రచయితగా |పఖ్యాతి పొందాడు. “కళ 

కళకోసమే” అన్న ఫడ్కె సిద్ధాంతాన్ని “కళ జీవితంకోసమే' అన్న సిద్ధాంతంతో (పతిఘ 

టించాడు. ఈ సిద్ధాంతంలో [(పధానభాగం, ఆశయవాదం. ఉభయులూ, మరారీ సాహిత్యంలో 

గొప్పమణులు. పి.వై. దేశపాండె, వి శామ బేడేకర్, విభావరి శిరూర్కర్, మాలతీబాయి 

బేడేకర్, మాలతీబాయి దాండేకర్, ము కాబాయి దీక్షిత్, కమలాబాయి తిలక్, కుసుమావతి 

దేశపాండె, ఆర్.వి. దీమె, సానె గురూజీ [వభృతులు మరాఠీ నవలా సాహిత్యానికి చక్కని 

నవలలుకూర్చి పెట్టిన ఇతర (ప్రముఖ రచయితలు, ఈనాడు ఎన్. ఎస్, పెండ్పె, వి.వి. 

శిర్వాడకర్, జి.ఏన్, దాండేకర్, రంజితదేశాయి, (ప్రభృతులు (ప్రధాన నవలారచయితలు. 
మరాఠీ సాహిత్యానికి గర్వించదగిన నవలా సాహిత్యం సమకూర్చారు. 

ర్ ఢాశికొ, వ్యానము , కథానిక, వ్యానము, [పత్యేక సాహిత్య (ప్మకియలుగా 

ఈ సమయంలోనే _పాముఖ్యానికొచ్చాయి. హెచ్ ,ఎన్. ఆవ, ఎస్. కె.కొల్హాట్కర్, వి.ఎస్. 
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గూర్జరు _పభృతులు ఈ రెండు సాహిత్య (ప|క్రియలని చాలా త్వరితంగా అభివృద్ధిచెళారు. 
మానసిక పరిశోధన; కథలో రూప వస్తువుల ఐక్యత ఈ రెండు విషయాలని పురన్మరించు 

కుని, దివాకరు కృష్ణ అధునిక కథానికా రచయితలలో అ|గగణ్యుడని నిర్ణ యింపవచ్చు ను. 

ఖాండేకర్, ఫడ్కే.ల కృషి ఫలితంగా, 1940 సుమారున కనిథాక (పత్యేకత సంపాందించుకుని, 
సాహిత్య [పకియగా స్థిరపడిపోయింది. వై బి. జోషి, కథలకి ఒక విధమైన నై జత్యం 

సిద్ధింప చేశాడు. కుటుంబ వాతావరణం సృష్టించడం వలనా, హృదయాన్ని స్పందింపబేసే 

దృవ్షి కో ణాలు నించి [వాయడం వలనా,  పజారంజకుడై న కథారచయిత అయాడు. 

సమకాలీనంగా, వి.వి. బోకిల్, అనంతకాణేకర్, సి.వి. జోషి, ఎస్.ఎమ్. మాచె. వి.కె.ఆ|తె, 
కథానికని ఉచ్చస్థాయి లోకి తీసుకునివెళ్లా రు. కొని, ఈ వ|కియలోో, రకరకాలయిన 

పయోగాలు చెయ్యడంలో, అందంలోకీ మిన్న, గంగాధర గాడ్గిల్. నిత్య నూతనంగా 
కనిపించే తన, ఊహా, ఉపమానాలతో, ఆయన, కథానికని మరో అంతస్తు పైకి తీసుకుని 
వెళ్ళాడు. అరవింద గోళ్టి, పి.బి. భావే, వెంకటేశ మాడ్గూల్కర్, మహాదేవశాన్రీ జోవి, 
డి.బి. మొకాషి, డి*ఎమ్. మిరాసదార్, ఎస్.జి. గోరె, వనుంధరా పట్వర్ధన్ ఈనాటి 

కథానికా రచయితలలో |[పధానులు. ఎస్ ఏమ్ మాటీ, అనంతకాణేకర్, డాక్టరు ఇరావతికర్వె, 

ఎన్ ,ఎస్.. ఫడె., దుర్గాభాగవత్ , కునుమావతి భాగవత్, _పఖ్యాతి చెందిన వ్యాసరచయితలు-* 

ఆర్.బి.జోషి వాసిన “పవాసవ్యాసాలు”, పి ఎల్. దేశపాండె |వ్రావిన వ్యంగ్యరచనలు: 
ప్రత్యేకంగా పేర్కొ నదగినవి. కుసుమావతి దేశపాండె, డబ్యు. ఏల్. కులకర్ణి, డి కె. బేడేకర్, 
ఎస్.కె. శీరసాగర్ మొదలయిన విమర్శకులు, మరారీ రచయితలకి నవ్య మా రాలు 

చూపించారు. 

వాదబివాద గద్యూరచనోలు : 1873 నుంచి, 1945 వరకు, మరాఠీ గద్యానికి 

సాంపదాయిక రచనాకాలం. గద్యరచనకి దారితీసినవాడు విష్ణుశా న్రి చి ఫ్రంకర్ | 1850-1882]. 

మరారీభాషకి ఈయన శివాజీ మహరాజు వంటివాడు ఈయన భావో[దేక పూరితమూ, 

చతురమూ, అయినశై లితో చాలా పేరు (పథ్యాతులు గణించుకున్నాడు. ఆయన తరవాత 

(పథ్యాతులు తిలకు, ఆగర్శ్భ-_రులు, సాంఘిక సంస్క_.రణలా, రాజకీయసమన్యలా, నేటి 

పరిష్కారం ముందుగా జరగాలి అని తిలకు, అగర్కర్హ మధ్య త్మీవంగా చెలరేగిన వాద 

పతీవాదాలు విసృత మవుతున్న మరారీ పఠితలని ఉ_తెజితులు చేసినవి, 

తిలక్ గద్యరచనలో ఆరితేరినచెయ్యి అపారమైన పాండిత్యంలో ఆయనై లి 

విరాజిల్లుతూ ఉండేది. లోక (ప్రసిద్ధమైన “గీతా రహస్యం” లో ఆయనశైలి, పాండిత్యము, 
(పవంచథ్యాతి ఆర్జించుకున్నాయి. అదేసమయంలో. ఎస్. పరంజపె. [1864-1929] 
“కళ్లి” అన్న పతికలో తన వ్యాసాలు (వాళాడు,. వాగ్దాటి, వ్యంగ్యము ఆయన (ప్రత్యేకతలు. 

ఈ రెండూ [పతిబింబిస్తూ ఆయన వ్యాసాలు సాగినవి. ఎన్.సి. కేల్కర్ (పఖ్యాత ప(తికా 

రచయిత. అనేక రంగాలలో (పవేశమున్న రచయిత. ఆయన జయ పదంగా చేపట్టని గద్య 

రచనా పక్రియేలేదు. ఎ.వి కొల్లాట్కర్, రమాబాయి రానడె, ఎన్. ఆర్. పంగర్భార్ = 

ఎస్ ఎమ్. మాచ కాకాకలేల్కర్ డి.వి. పోద్దార్, వి.డి. సవర్కర్, వినోభాభావే, కెవి. 

కులకర్ణి, ఎన్.ఆర్. పాటక్, ఎస్.డి. పెండ్నె, ఎస్.జావడేకర్, వి.బి.కోల్టె, పి.జి.సహ్మసబుర్ధె, 
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ఎస్.బి. తుల్పులె, డాక్టరు కరండికర్, (పభృతులు వాద వివాదగద్యరచనల విసృత 

ఉపయోగానికి చాలా తోడ్పడ్డారు. 

మూరాలీభావ, నొపాత్యాల భబివ్యుత్తు : మరాఠీభాష భవిష్య త్రేమిటని 
అప్పుడప్పుడు పశ్చ అడుగుతూ వుంటారు. ఒక్క. టే నూటి అయిన జవాబుదానికి. మరాఠీ 

భాష మాట్లాడే (పజలు, నాలుగు కోట్టని మించి ఉన్నారు. మరారథీ సాహిత్యం అన్ని సారస్వత 

(ప్మకియలలోనూ, అభివృద్దిచెందింది, ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర (ప్రదేశానికి రాజభాషగా నియమిత 

మయింది. ఉన్నత విద్యకికూడా బోధనాభాషగా నియమిత మవడానికి అది తగినభాష. 
అచిరకాలంలోనే ఆ పరిణామం జరిగి తీరుతుంది. సందేహంలేదు. కనక నిస్సందేహంగా 

మరాదీభాష, మరారీ సాహిత్యాల భవిష్యత్తు దెదీవ్యమానమే. 

విషయసూచిక 

గద్యవిభాగం 

1. లి వాజీ మహా రాజువ్యూవాం -  అజ్జ్ఞాప్యతం. 

2, (* యోరాజ్యం- ఒకవ్యాసం జా విష్ణుబువ [బహ్మచారి. 

లి, వాగ్గా-టి ధా = విష్ణు శాస్త్రీ చిఫ్లుంకర్ . 

4, గీత- ధర్మం - బాలగంగాధర తిలక్. 

5, దొరికిన బరిణి = ఎస్.ఎమ్, వరంజపె. 

ర. సిమ్లా దృశ్యవర్గ్శన - ఎఎన్.సి. కేల్కర్. 

7. పుణ్య |సథావము - ఆర్.జి గడ్కరి, 

8. మానవుడి భగవంతుడు ను ° | _ _ వినాయక్దామోదర సావర్శర్ 
| వపపంచపు భగవంతుడు 

9. భారతీయ నాగరికతలో 
- ఆచార్య ఎస్, డి, జావడేకర్ 

అమర సూత్రం 

10. మవో రాష్ట్ర సరస్వతి - ఆచార్య వినోబాభావే, 

11. మహాత్మాగాంధీ అమరుడు - ఫి, కి, ఆ(తే. 
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కవితా విభాగం 

1. భగత్క్బువ _ జ్ఞానేశ్వర్. 

బీ భఛాగవతము-ఓక గవ్వ _ వీకనాథ. 

జే తము 

ఏ, తుకారాం, సం దేహము కి. = తుకారాం. 

4. ఉత్తమ పురుఘడి వర్శన - రామదాసు, 

5, శకేకావళి-నెమలికూత _ మోరోపంతు. 

6. సలవో -  అనంతఫండి 

7. (i) ముళులేని గులాబిలేడు 

(1. కొ త్రసిపొయి. ' | -. నేళవసుత. 

రి, బొదుంబర, _ బాలకవి. 

9, అయోల యాలి కంటారు [ బి. ఆర్. తాంబె. 
_పజలు ఒక్కక్షణం 

10. లోకం పోకడ _ యశ్వంత్. 

jl. జీవితం సాధించారు _ బిబి, బోర్కర్. 

12. ఈ అమరపతాకం -  కుసుమాగజ, 

18. సూర్యభగవానుడా, త్వరగా | _ ఇందిరానంక్. 

ఆజ్ఞా పత్రం (రోల, 1666) 

శివాజీ మహారాజు వ్యూహం 

నౌకాదళం రాజ్యాంగాలలో ఒక (పత్యేక విభాగం. ఆశ్వీకదళంఉన్న రాజు వ 

విధంగా భూమి మీద తన స్వామ్యం స్థాపించి (పజలని అదుపులో వెట్టుకోగలడో, ఆ విధంగానే ' 

నౌకాదళం పోషించేరాజు, సము[దాలమీద తన సతా స్థా వించుకోగలడు. ఈ ఉద్దేశంతో నౌకా 

దళం నిర్మించుకుతీరాలి. త్వరితగతి పయాణంచెయ్యగల నౌకలు మధ్యపరిమాణంలో ' నిర్మిం 

చాలి. అంటే అవి మరీ వెద్దవిగానూ ఉండకూడదు: మరిచిన్నవిగానూ ఉండకూడదు, మధ్య 

తరగతివిగా ఉండాలి. ఆ విధంగానే ఓడలుకూడా నిర్మించాలి, బలమైన గాలులువీచుతే నేగాని 

(39) 
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నడవని బరువైన ఓతలు నిర్మించి [పయోజనంలేదు. అయినా శ|తువులగుండెలదర కొట్టడానికి 

ఆలాటి పెద్దఓడలు ఒకటి రెండు నిర్మించినా, నిర్మించవన్నును. కాని నౌకాదళం ఎటువంటి 

దైనా, కావలసిన ఆయుధ పరికరాలన్నీ ఓడలలో ఉండాలి. పోరాడగలనావికులు, బాకులు 

తుసాకులు, మందుగుండు సామాను, దిక్యూచులు మొదలయినవన్నీ సమకూర్చిన ఓడలు అవసరం, 

నౌకాదళం అయిదు భాగాలుగా (సుబాలుగా) విభజించాలి, ఒకొ_క్క_ భాగంలో వేగంగా 

పయనించగల అయిదు నౌకలు, మరి వదిహేను నావలు ఉండాలి ఈ సుబాలన్నీ ఒక్కరి 

అజ్ఞలో ఉంచాలి. దాన్ని సర్ నుబా ఆంటారు. అన్ని సుభాలు, ఈ ఆజ్జకిలోబడి నడుచుకోవాలి, 

విష్ణుబువ (బహ్మా చారి (2లోలిలొ_.0/7) 

(శేయోరాజ్యం మీద ఒక వ్యాసం 

ఆర్యులారా, వినండి. 

తన రాజ్యంలో తన ఏలుబడికింద ఉన్న (ప్రజలందరూ, ఒకకుటుంబంలో త నకుటుం 

బంలో భాగస్తులన్న భావం వారికి కలిగేటట్లు, రాజు వారికి నచ్చచెప్పాలి. 'నేనే ఈ కుటుం 

దానికి పెద్దని. నా రాజ్యంలో ఉన్నభూమి అంతా -" ఒకతోట; నాతోటః కనక వారందరికీ 

ఈ భూమిద్వారానే [గాసం లభించేటట్టు ఏర్పాటుచేయ్యాలి, అందరూ. హోయిగావుండే 

టట్టుచూడాలి; రాజు ఈవిధంగా మొదట ఆలోచించడం ప్రారంభించాలి. రాజ్యమంతా ఒక 

కుటుంబమనీ, [ప్రజలందరూ ఓక కుటుంబంలో భాగస్తులనీ అందరికీ భావన కలగాలి. 

2. ఈ విధంగా రాజ్యంలో పజలందరూ ఏక కుటుంబంలో సభ్యులన్న భావం 

కలిగిన తరవాత, వారందరూ, తన కుటుంబమంతటినీ తృప్తిగా ఉంచడంలో నిమగ్నుడె 

శ్రమిస్తున్న రాజుతో “మేమందరమూ, తమ ఆజ్ఞలకిలోబడి (పవ ర్తించడానికి, సంపూర్ణంగా, 

సిద్ధంగా ఉన్నాము” అని చెప్పాలి. 

3, రాజ్యంలో భూమినంతటినీ సేద్యం చేయించాలి. ఏ భూమిలో ఏపంటబాగా 

బగా పండుతుందో, ఆ పంటలుచేయించి, పంటలు పండించాలి. సంవత్పరంపొడుగునా 

'సేద్యానికి సరు అందించేటట్టుగా తటాకాలు, ఆనకట్టలు కట్టించాలి. ఫలవృకాలు, ధాన్యము, 

కాయగూరలు, మొదలయినవేకాక, పశువులకి, గురాలకి, గాడిదలకి ఒంటెలకి కావలసిన గడి 

వగై రాకూడా పండించాలి. [వతి పల్రైలోనూ గిడ్డంగులు నిర్మించి, సరుకులతోనింపాలి. [గామ 

స్తులు, తమకి కావలసిన వస్తువులు తీసుకోడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి. అన్నికాలాలలోను, అన్ని 

రకాలభూములలోనూ, ఏదో ఒకపంట పండేటట్టుగా వ్యవహాయం సాగించాలి. పండిన పంటలు 

(ప్రజలందరి ఉమ్మ డిసొత్తు అనుకోవాలి. ఈ పంట ఎవరోఒకరి అధీనంలో ఉంచాలి. అతని 

దగ్గరనుంచి [వజలు తమకి కావలసిన ఆహార వస్తువులు అన్నీ తీసుకోవాలి. రాజు పరి శ్రమలు 

స్థాపించాలి. పత్తి, ఉన్ని మిల్లులు, ఫాక్ట రీలుస్థాపించి బట్టలు తయారుచేయించాలి. ఈ బట్టలు 

[గామ (గామాలలో (పభుత్వ గిడ్డంగు ఎలో పెట్టి ఉంచాలి. గామ _పజలు తమకి కావలన్నబట్ట 
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అక్కడనుంచి తీసుకువెళ్లడానికి అనుమతి ఇవ్వాలి, పన్నెండుసంవత్సరాలు ఏ [పదేశంలోనై నా 

అనావృష్టివల్లబాధ కలిగితే వర్షాలు బాగాపడే మరో_పదేళంలో ఆనకట్టలు కట్టి ఆ నీటిని 

అనావృష్టితో భాధపడుతున్న ప్రదేశానికి సరఫరాచెయ్యాలి. రాజు, బంగారం, వెండి, 
ముత్యాలు, ఇతరమణులతో నగలు చేయించి గామాలలో భండారాలలో భ దంచేయించాలి. 

గామస్తులు, పురుషులు (స్రీలు కూడా) అవనరమొచ్చినప్పుడు అవి తీనుకొని ఉపయోగించు 
కొనివ్యాలి. ఏవెనా నగలు పాడై పోతే, లేదా విరిగి పోతే, [పజలు వాటిని భండరాలకి తిరిగి 

ఇచ్చేసి కొత్త నగలు తీసుకోవాలి. |గామాలలో స్థాపిత మైనఫాక్టరీలలో రకరకాలయిన ఆయుధాలు, 
పనిముట్టు, తయారు చేయించాలి. నిస్తంతీవార్తాపద్దతి ఏర్పాటు చేయ్యాలి. వివాహ శుభకార్యలు 
జరిపించడానికి ఒక పత్యేక శాఖ ఏర్పాటు చెయ్యాలి. అయిదెళ్టునిండిన పిల్లలను రాజు తన అధీ 

నంలోకి తీసుకుని రావాలి. (పభుత్వం, వారిని అన్ని రకాలయిన విద్యలలోనూ ఆరితేరజేసి, 

చక్కగా పెంచాలి. వారి ఆభిమతాల (పారం వారి అభిరుచులకు అనుగుణంగా వారికి ఉద్యో 

గాలు కల్పించాలి, 

వృద్ధాప్యంతో స్రీలు పురుషులు (ప్రత్యేకంగా పనిచెయ్యకుండానే, వారికి వేతనాలు " 
లభించాలి. ఈ విధంగా ఒక కుటుంబం, అంటే [ప్రజలందరు సమిష్టిగా నడుచుకునే పద్ధతి 

(వవశ పెట్టాలి. ఈవిధంగా ఏర్పాటు చెస్తే. దొంగతనం, దెబ్బలాటలు, హత్యలు, నామమ్మాతంగా | 

కూడా లేకుండా పోతాయి. దీనివల్ల కోర్టుల ఆవసరం తీరిపోతుంది. కరువు, కాటకం, ఎవరికీ 

తెలవదు, ఎవరికి కావలసిన వస్తువులు వా రికిల భిసాయి. రాజు, అతని [పజల మధ్య, సంబంధ 

బాంధవ్యాలు, ఈ విధంగా ఉండాలి. 

విఘ్ణుళా్త్రి చివ్లుంకర్ [1890-1882 7 

వాగాటి 
అణ 

వాగ్గటి పూర్తిగా వికసించాలంటే, దేశంలో ఒక విధమైన [పభుత్వముండాలి. ఇదే్మేపజా 

(పభుత్వ రాజ్యంగము. పార్టమెంటరీ పద్ధతి (ప్రజాస్వామిక [వభుత్వంలో అతి సంఖ్యాక పార్టీ 

| పభుత్వయం।త్రాంగాన్ని నడుపుతుంది. కనక, విజ్ఞానులు, బుద్ది కుశ లులు ఆధిక సంఖాకులను 

తమవైపు ఆక ర్షించుకోవలనిన ఆవశ్యకత ఏర్పడుతుంది. ఇలా ఆకర్షించడానికి వాగ్గొటిని 

మించిన మరో ఆయుధం కనిపించదు. 

వాగ్ధాటి అలవరించుకున్న వ్యక్తి, అదుపులోకి [పజలందరూ రాగలరన్న విషయం 

నిర్వివాదం. నాయకుడు తనఇ షాను సారం (ప్రవర్తించి, తనవాగ్ధాటివల్ల | పజలని తనఅదీనంలోకి 

తెచ్చుకుని డేశమంతటిలోనూ, తన్నపభుత్వంస్థాపించుకుంటాడు, ఈ విధంగా, వివిధరకాలయిన 
రాజ్యాంగపద్ధ తులలో (పజ్మాపభుత్వపద్ధతే వాగ్ధాటి సంపూర్ణవికా సానికి అనుకూలమైన పద్ధతి. 

ఇతర రాజ్యాంగ పద్ధతులలో (పభుత్వం, అతి సంఖ్యాక పార్టీయె నడపదు. అధిక సంఖ్యా 

కులని, నాయకుడు, తనవైపు తిప్పుకోగల సాధనం, వాగ్ధాటి, అవసరమే కాదు. అవసరమెలేని 
వాగ్గాటి, పురిటిలోనేసంధి కొట్టుకు పోతుంది. అభివృద్ధి చెందాడానికి అవకాశముండదు, 
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బాలగంగాధర తిలక్ / 1886_1920 / 

గీత-ధర్యం. 

భగవద్గీత ప్రవచించిన మతం, భక్తి, కర్మ, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాల సమ్మేళనం. ఈ 
మతంలో భయానికి తావులేదు. విషయాలన్ని టిన్, సంపూర్ణంగా సమన్యయించుకున్న మతం. 

పెగా, ఈ మతంలో సమానత్వముంది. అంటే ముక్తి సిద్ధింపచెయ్యడంలో కులాలమధ్య, ఆంత 

స్తులమధ్య, దేశాలమధ్య ఏవిధమైన భేద భావమూలేక, ఒకే సమయంలో, ఒకే విధంగా,దానిని 

అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అదే విధంగా, ఆన్యమత సహనం పబోధించింది. ఈ విధంగా 

గీత పవచించిన మతం పురాతన వైదిక మతవృక్షపు తియ్యటి ఆమృత ఫలమే. .వెదిక మతంలో 

మొదట సంపదలు లేదా పశువులు త్యాగం. చెయ్యడానికి, యజ్ఞయాగాదులు ఆచరించడానికి 

ఎక్కువ పాముఖ్యముండేది. అంటే, ఆచారకర్మకాండ ద్వారా, కర్మచేసే పద్ధతికి ఎక్కువ 

(పాధాన్యముండేది. కాని [శుతులలో చెప్పిన కర్మకాండ పద్ధతి; జ్ఞానమార్గం కంటే హీనమైనది, 

ఆ్మపధానమైనది అన్నజ్ఞానం, ఉపనిషత్తులు, (పజోధించినతరవాత, సాంఖ్య పద్ధతి వేదాంతం 

(పభవించింది. కాని ఈ జ్ఞానంవాడా సామాన్య (పజకి ఆర్థంకానిది, మెగా కర్మ పరిత్యాగం 

చెయ్యాలన్న అభి పాయం పుట్టించేదిగా కూడా ఉన్నందు వల కేవలం ఉపనిషత్తులలో చెప్పిన 

మతం కాని, ఉ పనిషత్తుల సాంఖ్య వేదాంతాల సమన్వయంగాని, సామాన్యులకి సంతృప్తి 

కఠంగా లేకపోయింది. గీతాశ్నాస్త్రము, ఉపనిషత్తులు బోధించే ' బుద్ధి మ్మాత్మగ్రాహ్యమైన వెదాం 
తాన్ని, ఇం దియ గోచరమై  పమతత్వానికి అందుబాటులో వుండే రాజగుహ్యాయోగన్ని -రండిం 

టినికలిపి సమన్వయం చేసింది. ఇది సనాతన కర్మకాండ |పధానమైన మతానికి అనుగుణంగా 

అందిరికీ ఎలుగెత్తి చాటుతోంది-''అర్జునుడికే చెప్పినట్టు చెప్పినా, నిజానికి ఇది అందరినీ ఉద్దె 
శించి చెప్పినదే --**మీ మీధర్మాలు, మీ జీవితంలో, మీ మీఆంతస్తులను బట్టి, శక్తిని బట్టి, 

చివరివరకూ ,మీ మీ పాపంచిక విధులు సిర్వర్హించండిం కోరిక లేకుండా, ఉత్సాహంతో [ప్రపంచపు 

మంచే, మీ మంచి అన్న ఐక్య దృష్టితో మీ విధులు నిక్వర్తించండి, ఈ విధంగా పరమాత్మ 

రూపంలో, భగవంతుడిని నిరంతరం. పూజించండి. పుట్టిన పతి జీవిలోనూ పరమాత్ముడు 

ఉన్నాడు. కనక పపంచ మంతా వ్యాపించి ఉన్నది పరమాత్మ. ఇది అనాది. ఈ విధంగా 

పూజించడంలో నే, విధిని నిర్వర్తించడంలోనే ఇహంలోనూ, పరంలోనూ, మీకు ఆనందముంది. 

ఈ విధంగా కర్మకి, జ్ఞానానికి, పేమ భ క్తులకీ, వైరుధ్యం పోయి, సమస్వయం కుదిరింది. 

గీత పవచించిన, ఏకైక ఐక్యమతమిదే. మన బీవితమంతా ఒక యజ్ఞం కింద మార్చుకోవాలి, 

ఇది వేదం (ప్రవచించిన మతం యొక్క సారమే. 

(ప్రొఫెసరు ఎన్. ఎమ్. పరంజపె. (1864-1929) 

దొరికిన భరణి 

[బాహ్మణుడు ఈ విధంగా అన్నాడు. “ఓహో ఇదే నిజ మైనబరణి. క బరణి 
"అందం, ఎంతచివ్యంగావృంది, ఈర బరణి, కింది గిన్నె, భూమి. ఆకాశం, పెమూత. ఎంత 
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అద్భుతం, విశాలం, దివ్యమైనబరణి ఇది. ఈ బరణినే వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, స్వర్గము, 
భూమి అని వర్ణించాయి, భగవంతుడు స్వయంగానే తన చేతులో ఈ బరణి తయారు చేసి, 

మానవుడికి ఇచ్చాడు. కాని నేనింతవరకు దానిని చూడనే లేదు. ఆబరణి ఎక్కడో పోయిందని 

దుఃఖిస్తుకూర్చు న్నాను. ఆబరణిలో నాఖగవ్యత్పతిమలున్నాయి. అవీసరిగ్గా ఆబరణి-లాటివే. ఆ 

బరణిపోయినప్పుడు, ఆ [ప్రతిమలు పోయాయి. కాని భగవంతుడా,నువ్వు ఎప్పుడైనా లేకుండా 

పోతావా? సర్వవ్యాపివి, నువ్వు లేకుండా ఎలా వుంటుంది. కాని అజ్ఞానులు ఇది ఆర్థంచేసుకో 

లేరు. అయినా, ఇది మాత్రంనిజం! నా అజ్ఞానంవల్ల, నేనుఏదో, నిజంగా పోగొట్టుకున్నాను. 

ఈ రోజున , నీ కృపవల్ల, భగవాస్, అంతా తిరిగిపొందాను. భగవాన్, పోయిన బరణి తిరిగి 

దొరికింది. అజ్ఞానంలో, మభ్యపడి, భూమ్యాకాశాలు కలిసి ఏర్పడిన బరణి వుండగా, అందులో 

ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిలాటి నా ఆరాధ్యదై వముండగా నక్ష తాలలాటి బంగారు పద్మాలుండగా, 

నేనెందుకు ఏదో పోయిందని, వృధాగా, ఏడవాలి? పరిపూర్ణ ఆత్మకూడా ఈ బరణిలోనే ఉంది. 

అనంతంకూడా ఇందులోనే ఇమిడి ఉంటుంది. ఆకృతి తాల్చిన ఆ పరిపూర్ణ ఆత్మని పూజించి, 

ధాకినించి, సన్మానించి, దానినే మననం చేస్తూఉందే, మనకి లభించనిదేముంది. ఈ విషయాన్ని 

గురించేపూర్ణంగాధ్యానంచేసి సప్పుడు, మానవుడుదీనిలోలీనమౌతడు. ఎవరు ఈ విధంగా చేస్తారో 
వారిమీద భగవంతుడు తన కృపను తప్పక వర్షిస్తాడు, అతని కోరికలన్నీ ఫలించేటట్టుచేస్తాడు. 

చివరికి భగవత్సాక్షాత్కారం అతనికి కలిగేటట్టు వర ప్రదనంచేస్తాడు. 

ఎన్, సి. కేల్కర్. (1872-1947) 

సిమా దృశ్య, వర్ణన 

హిమాలయ పర్వత శేణలో శిఖరాన్ని మించిన శిఖరాల శేణులు ) ఒకదాని వెనుక 

. మరొకటి, అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాయని వినికిడి. అలాటి ఒక శ్రేణి సిమ్లా చేరుతున్నప్పుడు 
మాకు కనిపించింది. కాల్కా_నించి ఎక్కడం _పారంభించినప్పుడు, ఈ పెద్దకొండ ఎక్కితే 

చాలు, సిమ్హ కనిపిస్తుంది, అనుకున్నాము. కాని సిమ్లా చేరడానికి పైకిఎక్క వలసిన ఏడువేల అడు 

గులలో ఆరువేల ఆడుగుల పెన [ప్రయాణంచేసిన తరవాత కాని సిమ్లా కంటపడనే లేదు. ఈ 

కొండలు ఎక్క_డంలోరై.లు, ఎన్నోవొంపులు తిరిగిపోడం వల్డ, మేముతిరగని దిశలేదు. 
ఎన్నోచోట్ట,సిమ్లా వెనక వుండిపోగా, మెము ముందుకి సాగిపోతున్నామేమో ననిపించిండి. సిమ్లా 

రైలుమార్గం పాముమెలికలతో పోల్చడం పరిపాటి, కాని రై లునంపూర్ణ వలయాలు తిరగడం వల్ల 

పాము ,మెలికలు,సత్యమైన ఉపమానం కానేకాదని తేలింది. ఒక లోయపూ ర్రిఆయి, దానినిక ప్పే 

"పర్వత | శేణిఅయిపోయిందని అనిపించగానే, మరోలోయ, దానిని ఆనుకుని మరోపర్వత పం క్తి 

కనక సము[దమట్టంనించి, ఎంతో ఎత్తు, కంటికి కనిపించేది కాదు. మనమీద కొత ఆపదలు, 

వొచ్చి వడ్డపుడుపాత ఆపదలు మరిచి పోతామన్నట్టు, కొత్త పర్వతశ్రేణి కనిపించినప్పుడు 

పాత్ర ణి  మటుమాయమయేది. అసంఖ్యాక మైనలోయలు, పర్యతపువొంపులు, వరసగా. 

పెర్చిచూస్తే. హిమాయాలు, ఒక దీప శెణిలాగో, లేదా, ఎన్నో రేఖలున్న పుష్పాలహారంలాగో 

శనిపిసాయి సిమ్లాకొండ, ఆ హారంలో, వందల పుష్పలలో, ఒక పుష్పం.వఎతైన ఒకొ)_క్కు 
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ఒకొక్క పర్యతంఒక్టొ కపుష్పంతో సమానం. బహుశా ఈ కిఖరా లన్నీ రివాభగవానుడి, పేర్ణతో 

పునీతమయాయి. మాకుఎదురుగాక నిపించిన శిఖరం "పేరు “చుదేళశ్వర్”, శిఖరం మీద చిందర 

వందరగా పడివున్నమంచునిచూ సే, యోగీశ్యరు డెన ఆ శివభగహానుడి అనాసక్తి ళ్ భనిజ్ఞప్తికి 

తెచ్చే, విభూతి పర్వతమాఅనిపించింది, దానినుంచి, కేదారం, కైలాసం, కాంచనగంగ 

ధవళగిరి మొదలయిన ఇతర ఇష్ట శీవసివాస (పదెశాలు సహజంగా జ్ఞాపక మొచ్చాయి, 

ఈరోజు వారాప।తికలో ఎవరెస్టు శిఖరారోహణ (ప్రయత్నాన్ని గురించి చదివినప్పుడు, 

ఇంగ్లీషువాడు కాలు పెట్టని శివభగవానుడి నివాసస్థానం ఒకరైనా ఇంకా వుందిగదా అన్న 

భావం కలిగి నాకు కొంతహాయి అనిపించింది, 

ఆర్. జి. గడ్కూరి (1888-1914) 

పుణ్యపభావము 

వోనుంధోర్ : వద్దు, వద్దు, బృందావనా ! త్రీ విలువ అంత హీనంగా కట్టకు | 

తల్లిగా పీక జన్మనిచ్చి, భార్యగా జీవితాంతం సాహచర్యమిచ్చి, కూతురి రూపంలో నీకు 

తిరిగి జన్మించి, నీ జీవితం మూడు దశలలో నీకు కోమల |పేమానుభవం కలిగించి నిన్ను 

పుతుడిగా, భర్తగా, తండిగా రూపొందించిన గ్రీవిః హీనంగా పరిగణించరు. [ప్రపంచంలో 

పేమ, పరిశుద్ధత, మృదుత్వం, మంగళ పవిత్రత, వీటి ఏకరూప మైన విజయ పతాకం స్రీ! 

[ప్రపంచంలో (పతి వస్తువూ ఆమె ఘనతని నిరూపిస్తుంది. ఒక ప్రీ వీక్షణంతో, ఓ మరు 

భూమిలో, ఫలవంతమైన (ప్రదేశం ఏర్పడింది. ఓక త్రీ నామం, నదుల రణగొణధ్వనితే, 

వేదాధ్యయన పవిత్రత |పసాదించింది. కాంతికి మృదుత్వం తెచ్చింది స్రీ. సత్యానికి సౌంద 

ర్యమూ, అమర్చి పెట్టింది. త్రీ హృదయంలో, పొంగి పెల్టుబికే (పేమవెల్టువలతో, మహో 

కవుల ఉపజ్ఞులు ఊహలై, భావాలై, రెక్కలు ధరించి ఎగురుతున్నాయి. స్రీ సౌందర్యిపు 

ఛాయిలు చి|తించడం కోసమే కుశలుడై న చిత్రకారుడి “కుంచె, నిరంతరం రంగులలో మునిగి 

తేలుతోంది. అంద మైన దేవాలయాల గర్భగుళ్లలో, స్రీ దేవతల మూర్తులే ప౦తిష్టించి 

ఉంటాయి. త్రీ కనుగొలకులభో కదిలే అ శుబిందువులేమహావీరుల ఖడ్గాంచలములను (పేరే 

పించి శ|తువులపె విహరింపచెస్తున్నాయి. ఆమెకోసమే, సముదంమీద కొండలు నాట్య 

మాడాయి. చివరికి భగవంతుడే త్రీ రూపం తాల్చాడు స్యయంగా. బృందావనా ! శ్రీ అనే 

ఆలయంలోనే మానవత్వ దివ్యత్వ భావనల అపూర్వ సమ్మేళనం జరిగింది. పురుషుల దివ్య 

స్వభావానికి పరమావధి సాధుత్వసిద్ధి. నిష్కామంగా భగవంతుడిని కొలిచే భగవద్భక్తులు 
మానవశేణిలో, ఉత్తమ శిఖరం అలంకరిస్తారు. లక్షమంది నీలాటి పురుషులలో అలాటి 
సాధుపుంగవుడు ఒక్కడూ కనివించడు. కాని మాలాటి స్రీలలో, పతిదేవత కోరికల ననున 

రించి, రకరకాల సేవలుచేస్తూ, ఎంతోమంది సాధు స్రీలు, పతి వతలూ ఉన్నారు. భర్త 

సేవలో, తమ కోరికలు, కాంక్షలు, ఆహుతులుగా సమర్పిస్తూ పతికి సేవలుచేసే వుణ్య 
వనితలు వతి గృహంలోనూ కనిపిస్తారు. భగవంతుడు ఏవిధంగా తన బిడ్డలనందరినీ 
భేదభావం లేకుండా పోషిసాడో, అదేవిధంగా త్రీ, తన సంతానాన్ని, పతిఫలం కోరని 
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మాతృభావంతో - పోషించుకు వస్తుంది. ఈ విధంగా స్రీ దేహంలో మనిషీ, భగవంతుడూ 

కూడా తమ అమూల్యమైన గుణాలు వెల్లడి చేసుకుంటారు. భగ వత్సృష్షి అంతటిలోకీ 

పరమోత్క్భృష్టమెన సృష్టి మానవుడు. అలాటి మానవుడిని, విశ్వాసంతో పోషించే భారం 

వహించడానికే భగవంతుడు శ్రీని సృష్టించాడు. మనుష్య సృష్టి పారంపర్యం నిలబెట్టడానికి 

భగవంతుడు | పేమమూలర్తి అయిన ్త్రీరూపం తాల్చాడు. భగవత్సృష్టికి _పథ్యాతి తెచ్చిన 

వాడు మనిషి. పురుషుడు పరమేశ్యరుని కీర్తి; కాని స్రీ పరమేశ్ళరుని మూర్తి భగ 

వంతుడు మానవలోకాన్ని తలనన్నిన మరో, ఆకర్షణీయమైన (ప్రపంచాన్ని సృష్టించాలని , 

దీర్ణధ్యానంలో వున్నా, త్రీ పుణ్యస్రీ, ఒక పత్మివత పిలుపు విన్నప్పుడు స్వయంగా పరిగెత్తు 

కుంటూ రావాలి, బృందావన్, నా మాటల సత్యం కని పెట్టు. నా చేతులో హారం చూడు, 

న|మతతో తలవంచుతావా ? 

వినాయక దామోదర నవర్కరు (1888-1966) 

మానవుడి భగవంతుడు-(పపంచపు భగవంతుడు 

జగత్తులో ఆదిశక్తి ఏ శాసనాలమీద ఏ సూూతాల ఆధారంగా వ్యాప్తి చెందివుందో 

గమనించి, ఆ సూ[తాలు, శాసనాలని, మానవ కళ్యాణానికి, ఆనందానికి వినియోగించడమే, 

మానవులకి అంగీకారయోగ్యమైన నడవడి, మానవ కళ్యాణానికి ఏది అనుకూలమో, ఏడి 

ఉపయు క్రమో, అది మంచిది. ఏది అననుకూలమో, అది చెడ్డది. ఏది నైతికం, ఏది 

అనై తికం అన్న విషయంలో ఈ పిధమైన నిర్వచనం చెయ్యడం మనిషికి చాలా అవనరం. 

“భగవంతుడికి (పియమెనదంతా మంచిదే; మానవ కళ్యాణానికి ఉపయుక్త మైనదంతా 

భగవంతుడి మన్నన పొందుతుంది.” ఈ రెండు సూూతాలు, అభి పాయాలు సిజంకాపు, 

కనక అర్భవిహినం. మనం ఈ విశ్వజగత్తులో నివసిస్తున్నాం. కాని ఈ జగత్తు మన 

స్వంతంకాదు. కొన్ని విషయాలలోనే ఈ జగత్తు మనకి అనుకూలం ; చాలా విషయాలలో 

పకృతి శక్తులు మనకి వ్యతిరేకం. ఈ విషయం పూర్తిగా, ధైర్యంగా అవగాహన చెసుకుని 

జంకు గొంకు లేకుండా పరిస్థితులు ఎదుర్కొని [పవ ర్రించడమె నిజమైన మానవత, అదే 

(పపంచ వు భగవంతుడిని అంటే బ్రహ్మాన్ని నిజంగా సత్యంగా సేవించడం. 

ఆచార్య ఎన్. డి. జావ డేఠర్ (1894-1958) 

భారతీయ నాగరికతలో అమర న్నూతం 

భావి భారతీయ నాగరికత ఏ విధంగా రూపొందించాలి అని నిర్ణయించి వివరించ 

వలసి వచ్చినప్పుడు, (పస్తుతం, రెండు విధాలైన ఆలోచనలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చును. 

ఒకటి, భారతీయ సోషలిస్టు నాయకులు, ఆధునిక [ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల చరి(తని 

ఆధారంగా చేసుకుని, పోత్సాహం పొంది, |పవచిస్తున్న నాగరికత. రెండవది, (పసం 
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మంతా జోహారులర్సి స్తున్న, మహాత్మాగాంధీవంటి సత్యాాగహ నాయకులు నిర్వచిస్తున్న నాగరి 

కత. ఈ నాగరికతకి మూలం, భారతదేశపు (పాచీన ఆధ్యాత్మిక నాగరికత, మన పూర్వ 

సాం పదాయాన్ని గౌరవించి, పూర్వపు టొన్నత్యానికి గర్వించి, దాని పునాది పెననే నిర్మించ 

-దలచుకున్న నాగరికత ఇది. కాని నిజానికి ఇవి విభిన్నాలైన, విరోధమార్గాల పురోగమించే 
'భిన్న "నాగరికతలు "కావు, పెకి ద్య|ోతకమవుతున్న విరోధభావం నిజానికి సమసిపోయి, 

అద్భృశ్యమైపోగలదు. స్వాతంత్య భారతదేశంలో నాగరికత అభివృద్ధి చెంది, చెప్పుకోతగ్గ 
విధానంరూపొందినప్పుడు, ఈ రెండు విధానాలలో వైరుధ్యం నిజంగా అదృశ్యమైపోతుంది. 

స్వాతంత్య భారతదేశంలో రూపొందే నాగరికత, దాని సుగుణాల మూలంగా, [వపంచంలో 

మానవజాతి అంతటి, భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను తీర్చగలిగేదిగా ఉంటుంది అనడానికి 
సందేహం లేదు. ఈ భారతీయ నాగరికతే, మానవ నాగరికతగా రూపొంది, విళ్వమంతా 
వ్యాపించగలదని దృఢంగా విశ్వసిస్తున్నాము. ఆశిస్తున్నాము. 

ఆచార్య వినోబాభావే (ననం 1894) 

మహారాష్ట సరస్వతి 

ఇం దాయణి నది మహారాష్ట్ర పదేశానికి ఎన్నో బాధ్యతలు తెచ్చి వెట్టింది. గుడ్డి 
భూగోళ శా స్త్రరీతా, ఇం[దాయణి కేవలం ఒక పిల్లనది. దాని పొడువు కొలిస్తే, నిజానికి 
అది నది అని విలవడానికి అర్గమైనదా? బహుశా అది ఒక యేరు, ఊటగడ్డ అంటే తీరి 
పోతుందేమో! ఇది ఆధ్యాత్మిక | పేరణకి ఊటస్థానం, 

A అం 

కొయ్యముక్క_ తిన్నా అరిగించి, రుచికి తియ్యగావుండే నీరే | శేష్టతమమైన నీరు. 
ఇం[దాయణి నీటికి ఈ రెండుగుణాలూ ఉన్నట్టు (పయోగంవల్ల తేలుతూనేవుంది. జ్ఞానానికి 

దీటైన జీర్ణశక్తి, భక్తికి సరితూగే కమ్మతనం, మరి ఏ ఇతర వస్తువులోనూ చూపించలేము. 
ఇం[దాయణి నీటికి జీర్ణగుణం (పసాదించే జ్ఞానశ డ్రి, కమ్మదనమిచ్చే భః కిభావన ఉన్నాయని 

చర్మిత నిరూపిస్తోంది. వివేక మార్గ గురువు జ్ఞానేళ్యరుడు, భక శిఖామణి తుకారాం, ఉభ 
యులూ, ఇంద్రాయణి నీరుతాగి, పోషణ పొందారు. జ్ఞానోబ ; తుకారామ అన్న మంతో 

చ్భారణ ధర్మనిష్టాతుల నందరినీ ఆకర్షించిన మం్యతోచ్చారణ. ఇది ఇం|దాయణి జలమే 
పసాదించింది. డేహు, ఆలండి, ఈ "రండు (పదేశాలూ, పంచ] కోసి దూరంలో ఉన్నాయి. 
(పంచకోసి అంటే అయిదు కోసుల దూరంలోవున్న అయిదు గామాల సమూహాం), ఇం[దా 

యణి ఒడ్డున పదిమైళ్ల దూరంలోవున్న (గామాలు -- జ్ఞానెళ్వరుడి ఆలండి, తుకారాముడి 

డేహు. “ఆలండి శ్ఞానమార్గానికి ఆధారం: డేహు భ క్తి శిఖరం | పసాదించింది. పంచ। కోసి 
అవరణలోనే ఇద్దరు మహావ్య కులు |వపభవించడం బహ అరుదై న విషయం. అది ఈ 
ఇం|దాయణి నది పసాదించింది. పక్కనున్న బిల్లా బహుశా సారవంతమైనదే కావచ్చును. 
కాని ఇం దాయణి నది ఒడ్డునున్న భూమి _శేష్ణతమ ఫలితాలనిచ్చింది. జ్ఞానపు సారమంతా 

వడగట్టి తియ్యడానికి తన జీవితమంతా ధారపోశాడు జ్ఞా నశ్వరుడు. మూ రీభవించిన భక్తి 
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రుచి, తుకారామ, ఇంత జ్ఞానసారమూ, ఇంత భక్తి రుచీ, తనలో దాచుకున్న ఈ నదీజలాల 

మహత్యం అపూర్వమని చెప్పక తప్పదు, 

పి. ౩. అతె (1898-1969) 

మహాత్మా గాంధీ అమరుడు 

గాంధీజీ అనువుము విడిచాడు. మహాత్మాజీ మరణించాడు. భారతదేశ స్వాతం త్య 

పిత మనలో లేడు. ఆయన మరణం వీరమరణం. తను నమ్మినదాని కోనం, ఆహుతి 

అయిపోయిన మహనీయుని మరణం. పోయి పదమూడు రోజులయింది. 1948 సం॥॥ 

జనవరి ముప్పయ్యో తారీఖు సాయంకాలం, భారత రాజధానిలో, పవి తమైన (పార్ధనా (పదే 

శంలో, మృత్యుదేవత, ఆయన్ని కౌగిలించింది. దేశంలో విస్తరించిన ద్వేష, కలుష వాతా 

వరణపు అగాధంలో, ఆయన జీవితం చివరికి బలి అయిపోయింది. పపంచంలో, శాంతి, 

సీమల కాంతి _పసారిస్తూ మార్గదర్శి అయిన దిక్సూబీ సౌధం, క్షణంలో కూలిపోయింది, 

మరుసటి రోజున, యమునానది ఒడ్డున, లక్షల (పజలు, కన్నీరు కారుస్తూ, అ సమిస్తున్న 

సూర్యుడి సాక్షిగా, గాందీజీ భౌతికకాయానికి వీడ్కోలు చెప్పారు. అ [పదెశంనించి, నాక 

లోకంలోవున్న కోట్ట దేవతలకి : “మహాత్మాగాంధీ అమరుడు అని ఆయన అమరత్వం 

ఎలుగెత్తి చాటిచెస్పారు. " ఆయన శరీరంలో (పతి అణువూ, సువాసన లీనుతూ, విచ్చిన్నమై 

పృధివి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశాలయిన పంచభూతాలలో కలిసిపోయింది. 

రేపు కోటానుకోట్ల (పజలు, గాందీజీ అసికలు, (ప్రయాగ సంగమంలో నిమజ్జనం 

చేసే సమయంలో ; గాందీజీ చితాభస్మం ఇతర పుణ్యనదులలోనూ, సము్ముద జలాలలోనూ 

వెదజల్లే స సమయాన, కళ్ళసిళ్ళు తిరుగుతూ ఉండగా, తర్పణలు అర్పిస్తారు. అయ్యో, అయి 

పోయింది. ఈ యుగపు మహాపురుషుని అవతారం సమాప్తి అయిపోయింది. ఆయిదు 

నెలల క్రితం ఈ విశాల భారతదేశం ముక్కల ముంది. ఇప్పుడు భారతదేశ భాగ్యవిధాత 

అసువులు బాశాడు. 

కవితా విభాగం 

జ్ఞానేశ్వర (1275-1296) 
భగవత్య ప 

జ్ఞానేశ్వరి (గంథాంత ళ్ల్ల లోకాలలో, జ్ఞానేళశ్యరుడు, భగవత, టాక్షం కోసం (పార్టి 

సాడు. ““సాధుపుంగవులారా ! నిరంతరం ఆలోచించి, వివెచించగా, ఈ గంథం నాచేత 

[వాయించడంలో, మీరు నామీద పెట్టిన బాధ్యత యావ తృపంచంలోనూ, నిరుపమానమై నదని 

స్పష్టంగా తేలుతూంది. నే నింకేమి వర్ణించగలను ? నేను నిమి త్రమాతుడుగా, ఈ మత 
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మంతా మీరే వివరించారు; మీ హసాలతో మీరే పూ ర్రిచేళారు. కేవలం శ్రమదానం తప్ప 

ఇందులో నాభాగ మేమీలేదు” అన్నాడు. తరవాత ఈ విధంగా పార్థించాడు. “లో కేశ్య 

రుడు, నే చేసిన సారన్వత సేవతో సంతృప్తి చెందుగాత : సంతృ వ్రిచెంది, నామీద కరుణా 

కటాక్షం |పసరించుగాత : దుష్టులు తమ దుష్టత్వం విసర్జించి, ఇనుమడిస్తున్న | పేమతో, 
మంచిని [గహింతురుగాక , సర్వ పాణి స్నేహం, లోకంలో (పజ్జ్యలించుగాక ! అధర్మము 

అనే అంధకారం పటాపంచలై పోవుగాక, లోకంలో సత్యమత సూర్యుడు ఉదము౦ంచుగాక | 

అనవరతమూ దీవనలిచ్చే భగవద్భక్రుల కూటం మానవులను ఆదుకొందురుగాక ! వారు 

నిజానికి జంగ మములై న క ల్పవృక్షపు తోటలు. కోరికలు తీర్చే చింతామణుల గనులు, 

వారు మాట్లాడగల అమృత జలధులు. వారు మచ్చలేని చం్యదులు, వారు తపింపచేయని 

సూర్యభగవానులు. సర్వజనులు ఆనందభాగ్యం అనుభవింతురుగాక : అందరూ సర్వధా 

పరమాత్మ సేవలో నిమగ్ను లగుదురుగాక ! ఈ [గంథం మననంచేసే పుణ్యులందరూ, సర్వ 

విషయాలలోనూ -- గోచర, అగోచర విషయాలు, అన్నిటిలోనూ- విజయం పొందుదురు 

గాక! 

దీనికి భగవంతుడు, “తథాస్తు, ఇది జరుగుతుంది ఆన్నాడు. ఆ మాటలు 

విని, తృ ప్తిపొంది, ఆనందించాడు జ్ఞా నెశ్వరుడు. 

జ్ఞానేశ్వరి, 
fan 

అధ్యాయం 18, 

శోక వాక్యాలు 1791-1801. 

ఎకనాథ (1598-1599) 

భాగవతము - ఒక గొప్ప క్మేతము. 

ఏకనాథుడు భాగవత చరిత్ర వివరించడంలో, అదొక తేతంగా రూపకం 

కల్పించాడు, ఆయన ఈ విధంగా [వాళాడు. “శ్రీ భాగవతము ఒక గొప్ప కేతం, బ్రహ్మ 

మొదట విత్తులు సేకరించి, సమకూర్చాడు. ఈ క్షేత్రానికి |పధాన యజమాని నారదుడు, 

నారదుడే, విత్తులుజల్లే మహత్కార్యం స్వయంగా చేపట్టాడు. వ్యానుడు, ఈ మత 
సంరక్షణకి పదికట్టలు నిర్మించాడు. దానివల్ల [బహ్మానందమనే వంట అమోఘంగా పండింది. 

శుకుడు పంట రక్షించే పొలము కాపరిగా పనిచేశాడు. భగవన్నామం అనె ఒడిసెలరాయి 
విసురుతూ, పావమనే పిట్టల్ని తోలేళాడు. _ఉద్భవుడు ఎన్నులుకొట్టి, ఏకాదశ స్కంధం 

అనే ధాన్యం కుప్పచెసి, తూర్చారపట్టి, శ్రీకృష్ణ వాక్యముల రూవంలో, నికరపు గింజల్ని 

జల్లెడ పట్టాడు. వీటినుంచి, మంచి రుచికరమైన అమృత భోజ్యాలు తయారుచేశారు ; 

వేసిన |వశ్నలే ఈ భోజ్యాలు. ఉద్భృవుడి తరవాత ఈ బాధ్యత పరీక్షిత్తు వహించాడు. 

|పాపంచిక సంబంధాలు వదులుకుని, కేవలం శుకుడి నోటినించి, భాగవతం వినడంలోనే 
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నిమగ్నడయాడు పరీక్షిత్తు. విని అలౌకిక ఆశందం పొందాడు. అదే పద్దతిని శ్రీధర 
పండితుడు తన భావార్థ దీపికలో, భాగవతంలో గుప్రమైన అర్థాలు వివరించి, తాను పరమా 

నందకరమైన శాంతి సాధించుకున్నాడు జనార్దనుడికి అభిమానపాతము, నీకనాథుడనే 
మక్షికము, మరారీభాషలో రెండు మాండలిక రూపాలనే రెక్కలతో ఎగిరి, ఆమృష్టాన్నం 

మీద వాలి, తనివితీరా ఆస్వాదించి, ఏ ఆటంకమూ లేకుండా తిరిగిపోయ+డు. లేదా, 

జనార్జనుడి [(పియ మార్జాలం, భావార్థ దీపిక కాంతిలో, మృష్టైన్నం కని పెట్టిందని అయినా 

చెప్పవచ్చును. సువాసనలు వెదజల్టుచూ, మృష్టాన్నం రుచికరంగా వుండడ వల్ల, గిన్నెలు 

సమీపించి, పిల్లి, మ్యావ్. మ్యావ్ మనగానే, సాధుపుంగవులు, తమతమ పాత్రలలోనించి, 

మిగిలిన మెతుకులు దానికి పెట్టారనికూడా చెప్పవచ్చును. జనార్దనుడి పియ మార్జాలం, 

సాధుపుంగవులు వదలిన భుక్తశేషాన్ని నాకడానికి పరమానందం పొందింది. ఆ మిగిలిన 

మెతుకులే ఆమృత మనుకుని తిని ఆనందించింది. 

ఏకనాథ భాగవతము 

31/443—454, 

తుకారాం (1606-16591) 

తుకారామ జీవితంలో ఆఖరిఘట్టం ; తుకారామ నదేహము డ్రి 

తుకారామ తన ఆధ్యాత్మిక శక్తిలో ఆఖరిమెట్టు చేరుకున్నాడు. మహా పావన 

పురుషుడని, ఆయన పేరు పఖ్యాతులు అందరికీ పరిచితమయాయి _ కేవలం చిల్లర సరుకులు 
అమ్ముకునే ఒక చిన్న వ్యాపార సుడి జీవితంనుంచి, ఆయన (ప్రపంచపు ఆధ్యాత్మిక నిరో 

మణిగా పురోగమించాడు. ఇక నిప్పుడు అంతిమఘట్టం కోసం మాతమె నిరీక్షిస్తున్నాడు. 

తను (ప్రపంచం వదలి వెళ్ళవలసిన సమయం ఆసన్న మైనప్పుడు. భగవంతుడే (పత్యక్షంగా 

వచ్చినట్టు ఆయన చెప్పాడు. “చూడండి, భగవంతుడు, చేతుల్లో శంఖచ| కాలు ధరించి 

వచ్చాడు. ఆయన ,పియ వార్రాహరుడు గరుత్మంతుడు చెదిరిన రెక్కలతో వచ్చి, నాతో, 

“భయపడకు, భయపడకు” అన్నాడు. భగవంతుడి శిరంమీద వున్న కిరీటపు రత్నాల కొంతితో, 

సూర్యకాంతికూ డా వెలవెలపోయింది. భగవంతుడి శరీరకాంతి, ఆకాశపు కాంతిలాగ నీల 

వర్ణం. వర్ణించలేనంత అందంగా ఉన్నాడు భగవంతుడు. నాలుగు చేతులు, మెడలో 

వై జయంతిమాల. ఆయన కట్టిన ధోవతితో దిక్కులు (పకాశ వంతమయాయి. స్వర్షమె దిగి 

తనయింటికి వచ్చిందా ఆని తుకారం హృదయం ఆనందంతో వెల్లివిరిసి పోయింది 

భగవంతుడే న్యయంగా తనవద్దకు వచ్చిన తరవాత ఈ లోకంలో తాను ఇంకా 

బతికివుండడం భావ్యం కాదనిపించింది, తుకారాముకి. అందరికీ తుది నమస్కారాలు చెప్పి 

“నేను న్వర్గానికి వెళ్ళిపోతున్నాను. మీ అందరి కృపా, నామీద (పసరించండి. అందరికీ 

నా నమస్సులు. విర్ధల భగవానుడు చాలా సేపటినుంబి, నన్ను రమ్మని పిలుస్తూ, నిరీక్షిస్తు 
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న్నాడు. నా అంతిమ గడియలో పాండురంగ (ప్రభువు నన్ను తీనుకువెళ్ళడానికి వచ్చాడు, 

తుకారాము ఈ బొందితోనే అదృశ్యమయి పోతున్నాడు.” ” 

రామదాసు (1608-1681) 

శివాజీకి రామదాసు సలహా - ఉత్తమ పురుషుడి వర్ణన 

ఇది మహమ్మదీయ రాజ్యాలమధ్య తన పరిపాలన సాగించవలసిన శివాజీ మహా 
రాజుకి సంత రామదాసు ఇచ్చిన ఉపదేశము, “దేహానికి రకరకాలయిన దుస్తులు, ఆభర 

ణాలు తొడగాలి. మనస్సుని రకరకాలయిన రాజకీయ ఆలోచనలతో నింపాలి. శరీరం 
మాతం రకరకాల వస్తాలతోటీ, ఆభరణాలతో పకాశవంతమయి, మెదడు శూన్యమయి 

వుంటే శరీరకాంతి ఏమీ రాణించదు. భగవంతుడు, ముఖ్యంగా తులజాభవాని నిన్నుచూసి 

గర్వించుతోంది. నువ్వు ఏ కార్యం తల పెట్టినా చాలా జాగరూకతతో నిర్వహించాలి. 

చాలాకాలంగా దేశంలో మహమ్మదీయులు పజాపీడన చెస్తున్నారు. కనక శివాజీ ఎల్లప్పుడూ 

జాగరూకుడై ఉండాలి. భగవంతుడు, ఎవరినైనా, “వీడు నావాడు” అని ఓమారు పేర్కొన్న 
తరవాత, అతనిచేత ఏ కార్యం చేయించుతాడో చెప్పలేము”, న్యాయద్యృష్షి , బుద్ది కుశలత, 

ఇతరుల హృదయాల లోతులు కని పెట్టగల సామర్థ్యం, ఇవన్నీ థివా నీకి భగవ! త్పసాదితాలు, 

అదేవిధంగా శివాజీ అపారకృషి, ఆతని జాగరూకత, సమయస్ఫూర్తి, ధైర్య సాహసాలు, 

అతని శక్తి సామర్ధ్యాలుకూడా భగవంతుడు (పసాదించినవే. శివాజీ పేరు ప9థ్యాతులు, 
ఆయన సత్యనిష్ట్ర గొప్పతనము, ఆసామాన్యమైన ఇతర నుగుణాలు కూడా భగవ త్ససాది 
తాలే. భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక విషయాలని గురించిన ఆయన వివేక వివేచన, అన్ని విషయాల 
లోనూ సర్వదా జాగరూకత, అయన క్షమాగుణంకూడా భగవంతుడు పాసాదించిన గుణాలే. 

లోకంలో భగవంతుడి రాజ్యం కిరిగి స్థాపించే వ్యక్తులు, నిజానికి, భగవదవతారాలే. 

దాసబోధ 

2 నుంచి 20 వరకూ 

మోరోపంత (1729-1794) 

కేకావళి __ నెమలికేక 

యమదేవత చెన్యపు బావుటా కనిపించినట్టు, దేహంలో వృద్ధాప్యం పొడచూపడం 

[పారంభించింది. రుగ్మత మూలంగా దేహం అలసిపోయింది. నువ్వు తప్ప నాకు మరో 
సమర్థవంతమైన తోడులేదు. నేను తొందరపడకపోతే, ఈ శ|తువు, మరణదేవత, నా 
గొంతుక కో సాడు? | 

నాకు ఎల్లప్పుడూ మంచితోడే దొరకనీ. నా [శవణాలలో ఎప్పుడూ సుగుణ 

వంతుల మాటలే వినవడనీ. నా మెదడులో మచ్చ మాసిపోనీ | సర్వ భౌతిక విషయాల 
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మీద, నాకు ఏవ కలగనీ, నా బుద్ధి, పుణ్యపురుషుల పాదపద్మాలలో శరణుపొందనీ. ఒక 

వేళ్ల నాబుద్ధి దానికి" ఇష్టపడక పోతే, ఇష్టపడి స్థిరంగా అక్కడే నిలిచేటట్టు చెయ్య, సీనించి 

విడిపడ్డప్పుడు, దుఃఖంతో రోదించనీ, నా మనను, సీకథతో మ త్రెక్కి_పోసీ | 

ఓ హరీ, భగవానుడా, నువ్వు దాక్షిణ్యమనే అమృతం వర్షించే మేఘానివి. శిశువు 

రోది స్తే, తల్లి, అతి పేమతో. ఆ శిశువుని, ఎత్తుకుని, ఆలింగనం చేనుకుంటుంది, సాధువులు, 

సద్భక్తులు, పొగిడి, కొలిచెనీకు, అకస్మాత్తుగా, నాలాటి అతిధి దొరుకుతాడా ! భగవంతుడా, 

ఈ భక్తుని, ఈ పపంచ సము దంనించి రక్షించడం నీకేమీ క ష్టంకాదు! 

అనంతఫండి (1744-1819) 

సలహా --- ఫట్యాకవిత 

కష్టమైన మార్గం ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు. సామాన్యంగా ఉపయోగించే 

దాటని వదలకు. ఈ (పాపంచిక జీవితం, అనుభవించు. కాని, వూరికే, ఏ కారణమూ లేకుండా, 

డొంకతిరుగుళ్ళు పోకు. అణకువగా ఉండు. తియ్యటి అబద్ధాలు చెప్పకు. న్యమతతో 

ఉండు. ఎవరిమీదా కోపం తెచ్చుకోకు. భగవంతుడంటి నమ్మకంలేని నా స్తికుడవయా వని, 

నిందపడకు. లాభసాటి పనులుచెయ్యి. కాని పాపమార్గం తొక)_కు. తల్లితం|డుల మీద 

కోపం తెచ్చుకోకు. .ఎకాకిగా ఉండకు. నిత్యజీవితంలో మోసపోకు. ఎప్పుడూ సోమరిగా 

కూర్చోకు. కేవలం తిండి సంపాదనకోసం అసాధారణమైన కష్టకార్యాలు చెయ్యకు. ఇతరు 

లలో తప్పులు పట్టకు. ఇతరులు సిగుపడెలాగ వాళ్ళని గురించి ఉపాన్యాసాలివ్వకు. ఎవరినీ 

ద్వేషించి, వాళ్ళ సంపదలు. పోయేలాగ (పవ ర్రించకు. నువ్వె అందరికంచు తెలివయిన 

వాడినని, ధనవంతుడినని అనుకుని గర్వపడకు. సీకంటె గొప్పవారు చాలామంది ఊంటారు 

కనక సి గొప్పతనం నువ్వు చాటించుకోకు. నీ సహాయం కోరిన వీదలని, బలహీనులని 

చూసి కోపగించుకోవద్దు. 

సి యాజమాన్యం అ ప్రైకాలం నిలవదు కనక, ఓడిపోవడానికి అవకాశ మున్న 

పనులు నెత్తిమీద పెట్టుకోకు. బుణపడి నీ పెరుప్రతిష్టలు పోగొట్టుకోకు. సి స్నేహితుడి 

కోసం, అవసరమైతే, నీ జేబులోనించి డబ్బుతీసి ఖర్చు పెట్టు. కాని అతనికి హామీగా నిలవ 

వద్దు. పందెం కట్టకు. తప్పుడు |తాసులో తూచకు. బంటుని నష్టపోకు. నీ దగ్గిర ఉండగా 

ఎవరినీ అడగకు. న దగ్గర లేకపోతే, లేనిది కావాలని అడగడమెందుకు ? [గామమంతా 

నీదే అయినప్పుడు ఆందులో, ఎవరినో ఒకరిని మాతం గొప్పగా చూడకు. ఎవరినీ అనవ 

సరంగా దూషించకు ; పొగడనూ వద్దు; తెలివై నవాడిని పొగడడం మంచిదేకాని,. బుద్ధి 

హీనుడితో స్నేహం చెయ్యడం మ్మాతం, మంచిదికాదు. కష్టించి సంపాదించిన రొమై రుచిగా 
వుంటుంది. పంచదార, నెయ్యి, దొంగిలించడం కానిపని, అకస్మాత్తుగా వచ్చిన అతిధికి, 

గుప్పెడు తీసి ఇవ్వడానికి వెనుకాడకు. ఉన్నదానితో తృప్పిపడు. విసిగిపోకు. ఆర్జించిన 
దానిలో కొంత మిగుల్ఫు కో. మంచికోనం సందేహించకుండా ఖర్చు పెట్టు. 

శ్చ 
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ఒక్క విషయం చెబుతున్నాను. మంచిపనులు చెయ్యవలసిన సందర్భంలో 

మాతం తటస్థంగా వుండకు. ఈ విధంగా (పవ ర్తించుకుంటే సీ పెరు పతిష్టలు తప్పకుండా 

లోకానికి వెల్లడి అవుతాయి. మంచి ఆలోచనలకి భయపడకు. మంచి స్నేహం విడనాడకు, 

విభజించడంలో నమ్మకు. భగవంతుడిని వూజించడం మరవకు, 

"కేశవనుత (18661905) 

ముళ్లు లేని గులావి లేదు 

ముళ్లులేని గులావీ లేదు 

ఈ సత్యం మనస్సులో మననం చేనుకో 

అప్పుడు నిరాశ నిన్నెప్పుడూ వ్యాకుల పెట్టదు 

సుఖం; దుఃఖం, కలిసేవుంటాయి, ఎప్పుడూ, ఈ లోకంలో 

సుఖం కోసం శమించినప్పుడు, దుఃఖమూ మనపాల పడుతుంది 

పీడపడని వెలుగు, ఎవరై నా, ఎప్పడైనా చూశారా ? 

వెలుగుతో నీడ సమ్మిశితమైనప్పుడే చితం తయారవుతుంది 

ఈ లోకం మెచ్చు కోవలసిన దొకటే 

అదే (పేమ, 

కాని హృదయవిదారక మేది | 

ఇదీ, అదే ! (పేమే !! 

పామాణికం ఏమీలేదు. ఈ పాపంచిక జీవితం వక్రమార్హాన్నే నడుస్తుంది. 

ఇది అసహ్యమే. ఇది గుర్తించి, తప్పించుకోలేక పోయినా, 

దుఃఖించడం, శోకించడం మానెయ్యి ! 

కేశవసుత 

నేను ఈ కొత్తయుగంల్నో ధైెర్యవంతుడినయిన సిపాయిని. నాలో, కొత్త ఉత్సా 

హము, శక్తీ ఉన్నాయి. నన్ను ఎవరు, తలవొంపించగలరో చూసాను. నేను | బాహ్మడిని 

కాను. హిందువునే కాను. నేను ఏ కులానికీ చెందినవాడిని కాను. నా వరుధులు పరి 

పూర్ణంగా నిర్ణయిస్తూ, గిరిగీసిన వాళ్ళు, నిజంగా హీనులు. నా ఆకలి అనంతం. ఒక రొపి 

ముక్క నాకు సంతృప్తి ఇవ్వదు. నేను కూపస్థమండూకాన్ని కాను. నా తోటచుట్టూ ముళ్ళ 

కంచెలు వెయ్యడం నేన సహించలేను. నే చూసాను! నన్నెవరు విధేయుడిగా చెయ్య 

గలరో! నే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నాకు అక్కచెల్లెళ్ల; అన్నదమ్ములే కనిపిస్తున్నారు. 

ఎక్కడా, నాయింటి చిహ్నాల కనిపిస్తున్నా యి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, కాలికింద భూమి, గడ్డితో 
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కప్పిన భూమే! ఎక్కడికి వెళ్ళు; పైన నీలాకాశమే కనిపిస్తుంది. ఈ అంద మైన సున్నిత 

మైన, పిల్లలు, సూర్యకాంతిలో వుష్పాలలా కనిపిస్తారు. వారిని చూసినప్పుడు నా మనం 

ఊగుతుంది. వాళ్ళు నావాళ్ళు. నేను వారివాడిని ఉభథయులలోనూ, కొత్తశ క్రి [ప్రవ 

హిసోంది. నే చూస్తానుగా, ఎవరు నన్ను లొంగదియ్యగలరో ! 

నే ఏవరిని పూజిస్తున్నాను ? సందేహమెందుకు? నా ఆత్మనే పూజిస్తున్నాను. 

విశ్వమంతా నాలో కనిపించుతోంది కనక నన్నె పూజించుకుంటున్నాను. “నేను అంటే 

“నాకు” “నౌి ఆన్న అర్థంలేదు. సంకుచిత దృష్టితో [ప్రవ_ర్తించెవారందరూ అపదలు ఆహ్వా 

నించుకుంటున్నారు. నేను చిన్నా, పెద్దా; కొంచెము, గొప్పా, గు ర్తించను. మంచిచెడ్డల 

దె ఏత భావం సమసిపోతుంది. దగ్గర, దూరం అన్నభావంకూడా అద్భశకమైపోతుంది. (పతి 

ఒక్క విషయమూ, నాకు పెద్దది, గొప్పది, మంచిది, సన్నిహిత మైనది అనే అనిపిస్తుంది: 

సర్వమూ వ్యాపించి నే జీవిస్తున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరు నన్ను అదుపులో 

వెట్టగలరో ! 

నువ్వుల హలా చేసేటప్పుడు వెగుతున్న నువ్వులమీద ఆరారా పంచదార పానకం 

పోస్తారుకదా ! అప్పుడు నువ్వుగింజని ఆవరించి పంచదార పేరుకుంటుంది. రుచిలేని గుణ 

రహితమైన నువ్వుగింజ చుట్టూ తియ్యటి రుచితో ఏవిధంగా పంచదార పాకం ఆవరించి, 

చేరుకుని ఉంటుందో, అదేవిధంగా గుణరహిత మైన ఆత్మని, జడమూ, కరినమూ, 

మాంద్యమూ అయిన అహంకార | పేరేపణగుణం ఆవరించి వుంటుంది. పెగా నువ్యుగింజని 

చుట్టుకున్న పంచదార తియ్యగాఉన్నా, మొనతేలి, పక్కనున్న నువ్వుగింజని పాడవడానికి 

సిద్ధంగా ఉ న్నట్టు కనిపిస్తుంది. తోకంలో (పజల దీతికూడా ఇదేవిధంగా ఉంది. కాని 

ఈ వైరం, హోరాటం ఏలా సమసిపోగలదు ? ఇది నా మనస్సుని కలవర పెడుతున్న 

ఆందోళన. మనం (పాణంతో ఉన్నంతకాలం శాంతిసా[మాజ్యం స్థాపిద్దాం. నేను భగవ 

ధూతని. ఒక కొత్త ఉత్సాహంతో, శ క్రితో నేను ఓ ధై ర్యశాలినయిన సిపాయిని. 

బాలక ని (1890-1916) 

* కొదుంబర వృక్షం 

ఈవలి, ఆవలి ఒడ్డులనున్న పచ్చని గడ్డిబయళ్ళుని స్పృశిస్తూ, ఓ లంకనుంచి 

మరోలంకని చుట్టుతూ (పవహించుతోంది నల్లని, నీలపు నీటి పవాహం. దూరాన కొండ 

సమీపాన ఉన్నది ఓ నాలుగు గడపల కుగామం. కాని గ్రామం ముందర చాలా దట్టమైన 

పచ్చని తోటలు, పచ్చిక బయళ్టు. తోటలు, పచ్చికబయళ్ళ మధ్యనించి మెలికలు తిరుగుతూ 

నలిగిన కాలిబాట. బాటచివర ఓ నల్లనికొలను. సిటిలో కాళ్ళు పెట్టి కూర్చున్నట్టుగా, వేళ్ళు 

సీటిలో పాకగా, కొలనుఒడ్డున ఉన్నది ఓ జొదుంబర వృక్షం. ఆ చెట్టునీడతో లభించిండ్ 

కొలనుకిి ఓ కమ్మని ఆకర్షణీయమైన నల్టదనం, 
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% [ జొదుంబర వృక్షం భగవాన్ దత్తా తేయులకి పియమైన వృక్షం, కనక్ష 

దత్తా తేయలని పూజించేవారందరికి ఇది పవ్మితవృక్షం. ఈ వృక్షమెక్క_డ ఉంటే, అక్కడ 

జలధారరూడా ఉంటుందని నమ్మకం. 

ఇది మేడిచెట్టుని పోలిన చెట్టు. ] 

వి.ఆర్ తాంబె (1874-1941) 

ఆయో్య, అయో్యూ, అంటారు _పజలు, ఒర్ర్రాతీణం 

ఒక్కక్షణం [ప్రజలు అయ్యో, అయ్యో అంటారు. నెఫోతే పని ఆగిపోతుందా ? 

సూర్యుడు (పకాశిసాడు. చందుడు తళతళలాడుతాడు. నక్షతాలు వాటి గమనం అవి 

_ సాగించుతాయి, యథ్యాపకారంగానే గాలులు వీచుతాయి. వీటికి ఏ ఆటంక మైన ఉంటుందా ? 

మెఘాలు వర్షిసాయి, పంటలు పండుతాయి. నదులు ఉప్పొంగి, విరవీగి, (పవహిస్తాయి. 

ఒడ్డున పూర్వపు కాలిబాటలే తిరిగి కనిపించుతాయో లేదో, ఎవరికి కావాలి! స్నేహితులు, 

చుట్టాలు కస్నీళ్ళుకార్చి, మళ్ళీ తమపనులు సాగించడం (పారంభిస్తారు. లేస్తారు. రూచుం 

టారు. నవ్వుతారు. కేరింతలు కొడతారు. నే చనిపోతే వారికి పోయేదేమిటి ? 

రాముడు, కృషుడులాటి భగవదవతారమూర్తులే అదృశ్యమయారు. వారు పోయిన 

తరవాత లోకం అనాథ అయిపోయిందా? అనంతంగా, ఎవరికి మాతం మైలపట్టారు. 

నే లేకపోతే దినకమం ఆగిపోతుందా ? 

ఇలాటి (ప్రపంచం కోసం మనం చిరచిరలాడుతూ బాధపడాలా? ఎవరి తృప్తి 
కోసమో, కోర్కెలు తీర్పడము కోసమో మనం ఎందుకు పాటువడాలి : భగవంతుడి సందేశ 

దూతలకి మనం ఎందుకు ఎడమొహమవాలి? మనం శాంతితో ఎందుకు నిమగ్నమవ 

కూడదు ? 

యశ్వంత్ (ఊసనం 1899) 

లోకం పోకడ 

ఓ (ప్రపంచమా! సీ నడత ఆంతా అపసవ్యమే. నీ తోటలోనుంచిి ఎప్పుడైనా, 
ఒక్క_వుష్పం నాకు లభించాలని ఎంతో కోరికగా ఉండేది. కాని ఫలించలేదు. ఇప్పుడు 

పాడెక టై అంతా పువ్వులతో నిండిపోయింది. నే కాలినడకను [పయాణం చెసినప్పుడు, 
అడుగడుగున్నా నే తూలి పడిపోయేలా చేశారు. శవం మొయ్యడానికి భుజం ఇవ్వాలని, 

అందరూ ఆతుతపడుతున్నారు. బజారు వీధిద్వారా, ఎంత ఆడంబరంగా, శవాన్ని మోస్తూ, 
నడుస్తున్నారు ! (బతికివుండగా, ఒక్కడు, ఒక్క తియ్యటిమాట, శుష్క పియంగానైైనా 
లోనీ, అనలేదు, నన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా విమర్శించారు. కాని, ఇప్పుడు నా ప్రొగ డ్రలతో 
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మెప్పులతో స్మశానభూమి అంతా మారుమోగిపోయింది. అలాగే ఒక. ఆహ్వానంకోసం 

మూడులోకాలూ, విఫలుడనై తిరిగాను. కాని, ఇప్పుడు, శవాన్ని కౌగలించుకోడానికి నా 

బంధువులందరూ గుమిగూడారు. నా జీవితమంతటిలోనూ, నా మంటలు చల్చార్చడానికి ఒక్క. 

చుక్క సీరు ఇచ్చి నవారెవరూ లేకపోయారు. కాని ఇప్పుడు, నా శవంమీద ఎన్ని బిందెల 

నీళ్ళు పోశారు. 

స్నేహబాంధవ్యం అనే కుటీరం నిర్మించాలని పయత్నించాను. ఎండిన గడ్డి 

పరకలే చేతికి దొరికాయి. తలమీద ఇ నపముళ్ల చీలతో దెబ్బలు బాదారు. ఇప్పుడు నది 

ఒడ్డున, ఎముకలమీద దేవాలయాలు లేచాయి. 

వెచ్చదనం కోసం ఆవరణలు నిర్మించుకోలేకపోయాను. నిరుపయోగమైంది* కాని 

ఇప్పుడు రా|తిపగలు, ధూపదీప నె వేద్యాలే జరుగుతున్నాయి. జీవితమంతా పీడనకి లోనై; 

చివరికి [పాణం విడిచాను. ఇప్పుడు నేనంటే [పేమ ఒలకపోస్తున్నారు. 

[ప్రపంచమా ! శాంతిని పసాదించే సీ మార్గం నిజంగా పావనమార్థం, 

ఏ. వి. బోర్కర్ (జననం 1910) 

జీవితం సాధించారు 

ఎవరి అహంకారం పండిన ఫలంలాగ రాలి పడిపోయిందో 

ఎవరి మనసు నీటిలాగ నిర్మలమో 

ఎవరు, కలునుకున్న ఆందరితోటి ఐక్యమయారో 

చేతనా చేతన జీవాలకి ఎవరు పాణమయారో 

స్నేహపుబీజం ఎవరు మొలకలె త్రించారో 

ఎవరి హృదయాలు, సముదమంత విశాలమై ఆన్ని భావాలు ఇముడ్చుకుని 

అర్థం చేసుకున్నా యో 

ఎవరు, ఆర్చుకుపోయి న భూములవై పు మేఘాలు పయనించినట్టు 

ఆరులవై పు మొగ్గుతారో, 

ఎవరి దూరదృష్టి పాపాన్ని కాల్చివేసిందో 

ఎవరి పురో భివృద్ధివర్ణ యోగ్యత, అర్హత, పుష్పించి సుగంధిత మవుతాయో 

ఎవరు నక్షతాల గొప్పతనం, తమ ఆత్మజ్ఞానంతో తులతూచారో 

ఎవరు అనాది|బహ్మాన్ని, ఇంట్లోవుండే (గ్రహించి, సిద్ధి పౌందగలిగారో 

వారే జీవితం సాధించుకున్నారు. 

(4౧) 
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కునుమా(గ్రజ (జననం 1912) 

ఈ అమర పతాకం 

ఈ అమరపతాకం 

ఈ నిసృహాయమైన జెండా 

ఆగకుండా ఎగురుతుంది 

ఇది వీరుల రకంతో తడుస్తుంది. 

పుణ్యపురుషుల విశ్వాసంతో మొలకలెత్తుతుంది. 

ఈ నిర్భయమైన (తీవర్జ పతాక (ఇ 

నీలి ఆకాశంద్వారా, నూతన జీవితం (పసా దిస్తుంది. 

దీనికి ఈ ధవళ హిమగిరి ఆశయమిస్తుంది. 

అనంత మైన ఈ సము[దజలాలు తర్పణలర్పిస్తాయి. 

తూర్పుకొండమీద ఉదయభానుడులాగ, ఈ అమరపతాకం |పకాశిస్తుంది. 

గాయపడిన భూమాత హృదయంలో స్వప్నాలు ఇక్కడ ఫలిసాయి. 

ఈ అమరపతాకం, జనసంపద సంరక్షించడానికి మెలకువతో, మెలగుతుంది. 

ఇతరులూ మెలిగేటట్టు చేస్తుంది. 

ఇది దళిత, పీడితవర్గాలకి రక్ష. 

ఇది సమత్యవు రాజుగా రీవితో పురోగమిసుంది. 

అపారమైన అంధ, అమానుష శకులు, ఈ జెండాధాటికి చీలి 

చెల్హాచెదరయి పోతాయి. 

నక్ష తాల మధ్యనించిగాని, ఇం[దధనస్సు గేటులో [పవేశించికాని, 

ఎక్కడికి ఈ నీలిచకం వెళ్ళినా అక్కడో కొత్తపపంచం 

మొలకెత్తుతుంది. 

విశ్రాంతిలేకుండా ఎగురుతుంది, ఈ అమరపతాకం! 

ఇందిరాసంత్ (జొనోనోం 1918) 

ఓ నూర్యభగవానుడా త్వరగా ఉదయించు 

ఓ సూర్యభగవానుడా, త్వరగా ఉదయించు 

రావయ్యా, త్వరగా 

బంగారు నడకలతో, ఈ గృహాన్ని అలంకరించు 

గోమయంతో అలికిన | పాంగణం 
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పసుపు కుంకుమలతో పెట్టిన, పవిత్ర పదేశం సూచించే, స్వ స్తికముగ్గు 

తెరచిపెట్టిన గృహాలు పీక స్వాగతనివ్యడానికి ఆతృత పడుతున్నాయి. 

సూర్యభగవానుడా, త్వరగా ఉదయించు. 

ఆలస్యం చెయ్యకుండా, రా! 

సూర్యభగ వానుడా, నువ్వు ఆకాశం నడిబొడ్డుకి 

చేరుకున్నావు 

భూమి, పైనుంచి |పసరించిన కాంతితో తళతళలాడుతోంది. 

తెరచిన కిటికీలలోనుంచి 

ఇంటిక ప్పు పెనుంచి, వెంకుల సందుల్లోనుంచి, నా యింట్లో 

(పసరించిన వెండి కిరణాలు 

కొంత సేపు తారట్టాడాలి 

వీడ్కోలు చె ప్పేటప్పుడు 

బంగారుద్వారం ద్వారా 

[పాంగణంలోకి రా 

మాతృ_పేమకంటె మృదువైన నీ హస్తాలతో 

(ప్రాంగణంలో ఆడుకుంటున్న పిల్లల్ని 

లాలించి, [పోత్సహించు. 

కిటికీలని రంగులతో అలంకరించు. 

మనస్సు అలిసిపోయింది. 

ఈ |పాపంచిక జీవితం 

ఆశాజనక మెన 

అరుణ ఆనందంలో ఓలలాడించు. 



ములయాళం 

యూలం : అయవాదం = 

శ్రీ కె. కె. నాయర్ డా। ఎన్, శివరామమూ రి 

ఆచార్య పి. క. నారాయణపిళ్ళ శ్రి జొన్నలగడ్డ వెంక ఉేశ్వురకా స్త్రీ 

చారి|తక సమీక్ష 
~~ 

తూర్పుకనుమల అస్పష్ట నీల వర్ణ రోచులకు, పడమటి వైపున అరేబియా 

సము[దవు గాఢ నీల వర్ణోజ్యలతకు మధ్య పరచుకొనివున్న పచ్చపట్టు కేరళం. దీని ఆదిమ 

దరి|తఅంతా పురాపవంచ వాణిజ్యం, వాణిజ్యర ధ్యల చరి[తలో అంతర్భాగంగా ముడిపడివుంది. 

ఈ విపణి మార్గాలన్నీకూడా ఒక వైపున ఫోనీసియా, రోమ్నగరాలను, ఇంకొక వైపున భారత 

దేశాన్ని, దూర |ప్రాచ్యాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ ఉండేవి. కేరళదేళశ చరిత్రం (ప్రాచిన (దవిడ 

దేశపు చరి తలో ఒక భాగమే పురాగాథోజ్జ్వల చరి|తలో (ప్రఖ్యాతి వహించిన చోళ, పాండ్య 

భూవల్లభులతోపాటుగా కేరళను పాలించిన చేరరాజన్యులు కూడా [తయీసార్వ భౌమతలో 

పాలుపంచుకొన్నారు (మూవరసర్). మూడు మహారాజ వంశాలలో కేరళ పాలకులైన చేర 

వంశీయులు కూడా చేరివున్నారని దీని అర్థం. 

తొలుత బిషప్ కాళ్ట్వెల్ మలయాళాన్ని తమిళం మాండలికంగా పరిగణించాడు, 

కాని తర్వాత తన తప్పును దిద్దుకొన్నాడు. తమిళనికి తో బుట్టువుగా దీన్ని తర్వాత నిర్గ 

రించాడు. కేరళ భాష, దాని సంస్కృతి కూడా [దావిడ జన్యమే అయినప్పటికీ, పాతిపదిక 

(దవిడ సంబంధి అయినా, సంస్కుతసం|పదాయాన్ని ఎంతగానో స్యాయత్తం చేసుకొసీ 

సుసంపన్నతను సాధించింది- తమిళ మహాకావ్యం శిలప్పదిగారం (మంజీర మహా గాథ) చేర 

రాజ విరచితమే, పతిట్టు పొట్టు అనే గాథా సంకలనం (పది పదుల గాథలు) చాల వరకు చేర 

రా జన్యుల కీరిని తమిళ కవులు గానంచేసిన గాథలే. ఈ తమిశ కవులంతా చేరరాజుల 

అశితులే. తొమ్మిదో శతాబ్ది వాడైన కుల శేఖర మహారాజు, “పెరుమాళ్ తిరుమోళి' కిక ర్త, 

ఈయన తమిళ సంప్రదాయపు వెష్ట వాళ్యారులలో చాలా (పసిద్ధిని కూడా పొందిన మహ 

సీయడు. ఈ మహారాజు సంస్కృతంలో ముకుందమాలను కూడా రచించాడు. 

ఈ భాష ఉద్భవ వికాసాలను చాలా నంక్షేపంగా మా(తమే (పసావించగల అవ 

కాశం ఉంది ఇక్కడ. ఈ భాష అదిమాకృతిని పునర్నిర్మించడంలో చాలా సాధక భాధకాలు 

ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఎంతో కాలం వరకూ కూడా తమిళమే అధికార భాషా |పాబల్యం 
వహిస్తూవచ్చినందువల్ణ ఈకష్టం ఎదురైంది. _పజావ్యవహారస్థమైన మలయాళభా షనంపూర్ణంగా 
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వికాస స్థాయికి చేరుకొన్నప్పటికీ కూడా పాలనభాషగా తమిళం కొనసాగుతూనే వచ్చింది. 

అయితే అత్యంత శక్తి మంతంగా రూపొందిన జనజీవన భాష పాలనభాషలోకి చొచ్చుకొని 

ఫోగలిగింది. అందువల్లనే (పభుత్వ శాసనాలలోను, రా జకీయవ్యవహారపషతాలలోనూ కూడా 

తొమ్మిదో శతాద్దానికే అధికార భాషలోకి చేరిపోయి, దాని కావ్య_పౌఢలు భాషాస్థాయిని సంకరం 

చేయగలిగింది. అధికారభాషను స్థాన భంశంచేయడానికి ఇది ఎప్పుడూ మొదటి మెట్టుగా 

ఉపకరిస్తుంది. కవిత్వంలో కూడా బహువిస్తారిత మైన పద బాహుళ్యాన్ని చొప్పించడం మాతమె 

కొక, తన దైన వినూత్న వాక్యనిర్మాణ వైఖరి, వ్యాకరణ మర్యాదలతో ఒక సమ్మి|శణ శైలిని 

కూడా సృష్టించక లిగింది. ఈ సంధికాలంలో కొన్ని వింతరచనలుకూడా ఈ కలగాపులగపు 

శ లిలో రావడం జరిగింది అయితే ఈ విధమైన స్థానపరివర్తనం పూర్తి అయ్యేలోగా కేరళలో 

సంస్కృత [ప్రభావం పూరిగాపాదుకొన్నది. అందువల్ల ఇదివరకటి వ్యవహారం మళ్ళీ ఇంకో 

సారి పునరావృత మైంది. ఇంకొక విధమైన భాషాసమ్మి|శణ శైలిరూపొంది, ఈసారి ఈ 

సాంకర్యశై లిలో కొన్ని కొత్తకావ్యాలు పుట్టుకొని వచ్చాయి. అయితే ఈసారి ఈ సమ్మి్రణం 

మలయాళ, సంస్కృతాల మధ్య జరిగింది. ఈ సమ్మిశణం చాలా ఉపజ్ఞాసహితంగా జరిగింది, 

శబ్దాల కూర్పులో ఒక మాధుర్య సమృద్ధి సానురూప్యతలతో ఈ సమ్మిశణ కావ్యశైలి 

వె డూర్యాలు (పవాళాలు కలివి గుచ్చిన మాలవలె రూపొందింది. అందువల్లనే ఈశ లికి మణి 

[పవాళమన్న చేరు వచ్చింది. భాష ఇంక ఇంకా వికసనదశను చేరుకొనే సమయానికి 

సంస్కృత వ్యాకరణాన్ని ఊఉల్పంఘంచింది, కాని సంస్కృత పదజాలాన్ని విలీనం చేసుకొంటూ 

వచ్చింది. దీని ఫలితంగా మలయాళం స్వరసుభగతను ఎంతగానో సాధించుకొని అనంతంగా 

సుసంపన్నతను సముపార్షించుకొన్నది. ' అచ్చ|దావిడ పదాల పోహళింపుతో అడవిగాలి ఏస్తు 

న్నప్పటి నాద మాధురికీ, విచక్షణతో కూడిన సంస్కృత పదాల కూర్చుతో (శావ్యతా నమృద్ధికి 

మలయాళం సమర్థం కాగలిగింది. సంస్కృత చ్చందాలు పఠ నగాంభీర్యతను పసాదించగా 

[దావిడ భందాలు రెక్కలు విప్పుకొని సునాదమాధుర్య సమృద్ధినిస్తూ విహారాలు సలుపగలవు. 

జానపద కవిత: 

కఇదమిత్ధంగా కాలనిర్ణయం చేసి చెప్పటానికి ఎన్నో ఇబ్బందులున్న ప్పటికీ సమ్మి 

శ్రణ భాషాశె లితో వెలువడిన సాహిత్యాల ముందు కాలంనుంచీ ఈ జానపదకవిత ఉంటూనే 

ఉన్నదని నిర్ధారణగా చెప్పవచ్చు. ఒక విధంగా ఈ సమ్మి|శణ భాషా శె లిలోని సాహిత్యం 

శిష్టసాహిత్య వర్గాలవారి కృతక సృష్టి అనికూడా అనవలసివుంటుంది. ఈ జానపద సాహిత్యం 

ఒక పారంపరిక మైన గొప్ప సం పదాయాన్ని సృష్టించింది. ఆర్థికంగా సాంఘికంగా అట్టడుగు 

స్థాయిలో వున్నవారు నృష్టించిన సాహిత్యం కావడంతో ఈ జానపద కవితలలో దుర్భర మైన 

సామాజిక దోపిడిని గూర్చి నిరసస భావాలు వ్యక్తమవుతూ వుంటాయి కొంతవరకు, ఆయితే 

సర్వసాధారణంగా ఈ కవితలన్నీ ఉల్లాస కర మైన ఆళావాదదృక్పథాన్న వెలారుస్తుంటాయి. 

సుకుమార మైన భావ సంపదతోను, లలిత పదవిన్యానంతోను, సరళాతిసరళంగాను, శతాబ్దుల 

తరబడిగా జానపద|సవంతి ప్రవహించింది, నదీతీర జీవిత విస్తృతిని, పనిపాటల, విరామ వినో 

దాల చ[క్రియ్యకమాన్ని, బుతుకోభనుు జననమరణాల వైచ్చితిని ఈ జానపదకవితలు (పతి 

బింబింపబేస్తూ ఉంటాయి. కేరకీయులకు లాలిపాటలు, పెళ్ళి పాటలు, మృతిగీతాలూ ఉన్నాయి. 
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ఈ జానపద సాహిత్య సం పదాయంలో నిరంతర వైవిధ్య విస్తృతికి చోటున్నది. 

ఈ విధంగా వికాసంచెందటంలోనే దాని (పాణశక్తి పొడకడుతుంది. శిష్టులు అవలంబించి 

కొనసాగించిన సంస్కృతసం[పదాయం జానపద సాహిత్యంలోకి కూడా [(వవేశించగలిగింది 

కమంగా. అయితే ఈ సంపదాయేతివృత్తాలు జానపదుల నోళ్ళలో విడ్డురానికీ, వింత వింతలకూ 

కూడా ఆలవాలమైనాయి. రామాయణ, మహాభారతాల పాత్రలను, సంఘటనలను తారుమారు 

_ చేసిన వై పరీత్యాలకు కూడా జానపద ఊహాశాలిత ఆకరం కాకపోలేదు. భీముడు తన వీరోచిత 

సాహసకృత్యాలన్ని టిలో కొంత విదూషక | పవృతి ని కూడా జతచేస్తూ ఉంటాడు. అతడు 

కౌరవుల పాపపు ఏత్తులన్నిటిసి భగ్నంచేయడంలో ఒక విధమైన సంతోషాన్ని పొందుతారు 

జానపదులు, 

తరవాత తరవాత కాలపు జానపదగీతాలు ఒథేనన్, ఆరమాల్ అనే సాహస వీరుల 

గుణగానంచే సే గాథావళిగా రూపొందుతూవచ్చాయి. ఈ యోథా|గేసరులు తమ జీవితాలనే 

పణంగా ఒడ్డి, మృత్యువును అత్యంత నిబ్బరంగా ఎదుగొడ్డారు. కనియకులంరణక్నేత్రపు వీగ్ర 

గీతం పదిహేడో శతాబ్దికి చెందినది. ఈ వీర గాథ మిక్కిలి విషాద శబలితంగా వుంటుంది, 
గంభీరంగా సాగుతుంది. 

ఈ వీరగాథా కావ్యంలో (పారబ్దానికీ సాహసానికి మధ్య సంఘర్షణ తటస్థించడ మే 

ఇతివృత్తం, ఆది భవితవ్యంగా పరిణమిస్తుంది, చివరకు మరణంద్యారా కూడా స్వాత్మతృ ప్రిని 

సాధించడం జరిగింది. కొన్ని పాటలలో కుల పట్టిపుల ఆంక్ష లవల్ణ సంభవించిన భగ్న పేమలు 

వర్ణితాలు, ఇంకాకొన్ని గాథలు అయ్యప్పన్ వంటీ దిప్యమూరుల బోధలకు సంబంధించినట్టివి. 

భేదభావాలన్ని టిని తొలగదో సే పరిపూర్ణ మైన సందేశం ఆయనది. 

శిష్ట కవిత 

జానపద కవిత వరిపొలాలనుంచీ కొబ్బరితోటలనుంచీ గుళ్ళనుంచీ, దేవతల గురించీ, 

యుద్ధభూములలో అసువులను సెతంలెక్క. చేయకుండా పోరాడే యోధవరుల గురించి [పభ 
వించగా, మణి పవాళ రచనలస్నికూడా రాణివాసవిలాస భోగినీ మందిరాలనుంచి వెలువడ్డవి. 

సంస్కృత సంస్కృతీక రణం ఉద్యమంగా సాధించిన వలస వచ్చిన వర్గమూ, వారితో సన్ని 

హిత సంబంధ బాంధవ్యాల నెలకొల్పుకున్న వారివర్గం కూడా సాంఘిక, 'భూస్యామిక, ఆర్థిక, 
వ్యవస్థీకృత మైన స్టూ పాకృతికి శిఖరస్థానీయులై నారు. లోకంలో ఎప్పుడూ కూడా శ్రీమంతులై న 
ఉన్నత వర్గాలవారు ఆనందమె చీవనపరమార్ధమన్న సం పదాయాన్ని సృష్షించుకోగలరు , 

వాళ్ళు సంస్కృృతీపరులు కూడా కావడంతో వాళ్ళఅభిరుచులు అధమస్థాయికి దిగజారడంకానీ, 
మొరటుగా పరిణమించడంకానీ జరగలేదు. అయితే ఏళ్ళ సంస్కృతి నీతిదూర శృంగార 

విలాసభరితము, అత్యంతనాగరీకమూ అమిునది. ఈ సంస్కృతి ఎటువంటిదం టే కొాటలస్న్నూ , 
ఓవిడ్ లు పరిపాలించిన కాలంలో రోమునగరవు ఉన్నత సాంఘిక వర్షాల విలాసభరిత నీతి 

బాహ్య సంస్కృతి వంటిదే. మణి వవాళ ధోరణికి చెందిన తోట్టతొలుతటి రచనలలోదీ పద 
మూడో శతాబ్దికి చెందినదీ అయిన వై శికతం తం, తొమ్మిదో శతాబ్ధి వాడైన దామోదరగుప్పుడి 
రచన కుతానినాటను ఆదర్శంగా స్వీకరించినదే. దానిల * మాదిరిగా నేదీనిలో కూడా శీలహరణమే 
చెప్పుకోదగిన గొ గొప్ప ఇతి వృత్తంగా పతిపాదించడంజరిగింది. 
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(వణయానిక న్నా కాముక (పవృత్రిని, ఆత్మకన్నా శరీర పాధాన్యాన్ని, పారదారిక 

చిత్తవృత్తి సీ మనం నిరసించవచ్చు. కాని ఈ కవితా వస్తువు కావ్యశె లిని రమణీయ తరంగా 

దిద్దితీర్చింది. విశ్వసించలేనంత గా స్వరసుభగతను కూర్చింది. అంతేకాదు ఈ కావ్యవస్తువు 

బహువిధాలై న ఆకృతిక విభాగాలను కూడా రూపొందింపజేసింది, పరమరమణీయంగా 

ప్రియతమ ఆకృతీక నేపథ్యాన్ని సుకుమారంగా ఒక్క. పద్యంలో వర్ణించడం, పది పద్యాలు 

మొదలుకొని ముప్పైదాకా ఉండే ఖండకావ్యరచనమూ- ఇందులో సన్నివేశ గాథాకల్పనం 

కూడా వుంటుంది- ఇంకా సుదిర్హ గీతికా రచనమూ, _వృత్త గంధిరచ నమూ (చంపు)-ఇది పాడ 

టానికి అనువుగావుంటుంది- ఇవి సందేశకావ్యాల బాణీలోకూడా వుంటవి-అంతేకాకుండా వథిక 

గాథలుగాకూడా వుండవచ్చు, ఏటన్నిటికిన్నీ మూల రచనమైన కాళీదాను మేఘసందేశంలాగా- 

ఈ మొదలై న అవాంతర విభాగాలెన్నో ఈ కవితా విభాగంలో చేరుతాయి. ఈ విధమైన 

కాముక విలాస రచనలు రెండుశతాబ్లాలుకొనసాగాయి, ఆ తర్వాత మొహంమొత్తి అవి నించి 

పోయినవి. ఈ అంత్యఘడియలు చం[దోత్సవ కావ్యావిర్భావంతో మరింత శ్నీఘంగా సమీ 

పించాయి. ఈ చం దోత్సవం 1500 [పాంతంలో వెలువడింది. ఈ కావ్యం భోగినీ మందిర 

కై వారకవితలను, ఆ కవితల్రజులను బాగా హేళనచేయడంకూడా జరిగింది. ఆకవులకు ఇంత 

కన్నా వేరెపనిలేదనీ, ఆ భోగ స్రీలచుట్టూ చేరి వారి అందచందాలు, స్తుతించడంక న్నా వేరే 

ఉపజ్ఞ వారిలో క నపడదని చం దోత్సవం దెవ్పి పొడిచింది. 

కావ్య సం్య్రపదాయం 

ఇంతలో పౌఢకావ్యధోరణి ఒకటి పారంభ మైంది. సాహీత్యం ఆలోచనాత్మకంగా 

సాగాలన్న ధోరణి [పచురమవుతూ వచ్చింది. గానం చేయడానికి అనువై న-పఠించడానిక న్నా- 
(దావిడ ఛందాలను స్వీకరించి, తమిళ_మలయాళ సమ్మిశణశై లిలో చీరామన్ అనే (శ్రీరామ) 
కవి వాల్మీకి రామాయణం ఆధారంగా రామచరితమ్ రచించాడు. పన్నెండో శతాబ్దిఅంతంలో నో 

లేదా పదమూడో శతాబ్దితొలి పాదంలోనో ఈ రామచరితం రచితమెంది. 1350-1450 సంవ 

తరాల మధ్యకాలంలో పీరణం కవులు-ఈ కవి కుటుంబంలోచాలా (పతిభావంతులై న 

సోదరులిరువురు, వారి భాగినేయుడు ఉన్నారు-రామాయణ, మహాభారత, భాగవతాలను, భగ 

వద్దీతను, స్యతం|తకావ్యాలుగా యథేచ్చా సంగహరచనలుగా కూర్చి పకటించడం జరిగింది. 

చివరిదైన గీతానువాదం బహుశా అయాభాషలన్నిటిలోనూ ఈ మహా[గంథపు తొలిఅనువాదం 

అయి ఉంటుంది. 15వ శతాబ్దంలో చెరు స్పేరిభాగవతకావ్యాన్ని యథా స్వేచ్చానువాదంచేశాడు , 

(శ్రీకృష్ణుని శెశవ|కిడలను (వధానెతివృత్తంగా స్వీకరించి ఆయన ఈ రచనచేశాడు. ఈవిధమైన 

గోకుల బాలుని (పేమ పూర్వకారాధనం భారతీయ సంప్రదాయ విశిష్టలక్షణం. ఉత్తర భార 
తంలో ఇటువంటి రచన చేసినవాడు సూరదాసు. వాత్సల్య [వణయగీతికా రచనంబేశాడాయన 

రామచరితమ్ నుంచి చెరుస్పెరివరకు ప్రవహించిన ఈ కావ్యధార, కవితాశెలిలో విలక్షణమైన 
మార్చును తెచ్చి పెట్టింది. ఒక నపీనస్వరూపాన్ని తెచ్చుకున్నది. తమిళపద బాంధవ్యాన్నుంచి 

(క్రమంగా విడివడుతూ, సంస్కృత పద సాన్నిహిత్యంతో రూపొందసాగింది, అయితే ఈ పరి 

ణామంలో నిరంతర [ప్రయత్న ఫవూర్వకంగా సంస్కృత వ్యాకరణ, వాక్యసంరచన (ప్రభావాన్ని 

పరిహరిస్తూవచ్చింది, అయినా సంస్కృతపదాలను బహుళంగా స్వీకరించి శబ్ద సుసంపన్నతను 
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సంతరించుకొంది. అయితే ఈ (పక్రియలో ఆ పదాలను దేశీయంచేసుకోవడం జరిగిండి, ఈ 

విధమైన భాషాస్థిరీకరణం 16వ శతాబ్ధంలో ఎజు త్తచ్చన్ కూడా కొనసాగించడంజరిగింది. ఈ 

పనిని ఆయన ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహించి రామయణ, మహాభారతాల స్వేచ్చానువాదాల 

ద్వారా ఈ భాషా స్థిరకరణకు స్థిర పాతివదిక కల్పించినందువల్లనే, ఈ సాహిత్యసం| పదా యానికి 

ఆయన జనకుడనే గౌరవాదరాలను [ప్రజలలో సంపాదించుకొన్నాడు. 

సంస్కృత సంప్రదాయ సాహిత్యనిధులై న కావ్యాలను మలయాళంలోకి అత్యంత 

సమర్థవంతంగా నిరణం కవులు పరివర్తి ౦ చేబాధ్యతను నిర్వహించగా, ఎజుత్తచ్చన్ గొప్పతనం 

ఆ కావ్యగాథలను ఎంతో సహజసుందరగా తనలోకజ్జతను వెల్పడించుకోగల వాహిక లుగా 

ఉపయోగించుకోవడంలో ఉంది. ఆయనలోకజ్జత చాలా విస్తారమైనది, ఆయన (ప్రదర్శించిన 
మానవ సంఘర్షణపరిజ్ఞాన (పాగల్బ్యం ఆ స్తిత్వతాత్త్విక సిద్ధాంతానుగుణంగా ఉందని చెప్ప 

వచ్చు, ఈ సిద్ధాంతం ఆయన రచనారితికి పూర్తిగా అన్వయిన్తుంది. సమస్త సృష్టిని కబళించ 

గల, కాలగర్భంలో కలిపివేయగల కాలపరిణామానికి సంబంధించిన విషాదభావుకత ఈ కవిలో 

విశేషంగా కనబడుతుంది. ఆధునిక మైన సమస్త అస్తిత్వ వాదసిద్ధాంత సాహిత్యంలో కూడా 

జీవిత భయానక పరిస్థితిని, సాఫల్యసాధన అస్థిర త్వాన్ని ఇంతకన్నా సౌమ్యంగా వర్జించి నఘట్టం 

ఇంకోటి లేదని చెప్పాలి, ఈ ఎజుత్తచ్చన్ చిత్రించిన సన్నివేశాన్ని పోల్చిచూనిన్సుడు. ఎజు 

తృచ్చన్ చిత్రించిన చితమిది. కప్ప తన తర్వాతి కబళశంకోసం తాప త యపడుతూ నాలుక 

చాస్తున్నది. అయితే దాని పరిస్థితి ఏమిటి? జారిపోతున్నది చిలువ నోటిలో ఆహారనాళ మార్షం 

లోకి. పిపాసలన్నిటినీ మించిన పిపాస ఇది. ముందుగానో వెనుకగానో ఎప్పుడోఒకవ్పుడు ఈ 
పిపాస తీరుతుంది మృత్యుపరిష్వ ంగంతో. కూ డివుండటమనేది వీడిపోవడానికి మాతమే అంటా 

డాయన. అయితే ఎజుత చ్చన్ నిరాశావాచికాడు. | గీకునాటక కర్రల విషాదశబలితమైన ఆశా 

వాదం ఎజుత చ్చన్ ది. చంచలమైన కాల నెకతగతిలో కూడా సత్యస్వ్యరూపావిష్క_రణం జరగ 

గలదని ఆయన గట్టివిశ్వాసనం. స్వార్థభావాలను ఆంతరాత్మ బోధించే విలువల ముందు స్వచ్చం 

దంగా అర్పణం చేసుకోవడమే వినాశకర మైన క్షయీకరణానికి తగిననమాధానం ఆని ఆయన 

అంటాడు. ఈ భావాన్ని ఆయన ఉదార అంతర్ముఖ దృక్పథంతో ఇట్టా వివరిస్తాడు. "నీ 

వయసును పరిహరించు, లేదాసకల విశ్వంతో తాదాత్మ్యానుభ వాన్ని అయినా 'పేంపొందంచుకో.” 

అధిమానవావిర్భావానికి _ కేలవరి నిర్దేశించిన మార్గమిదే. దీన్ని నీషిట్ చే అందుకో లేక 
పోయినాడు. 

ఆ తర్వాత మూడు” శతాబ్దాలు సాధించిన ఫలితాలను సుదృఢంచేసుకోవడం 

జరిగింది. సంస్కృత ఇతిహాసాలు, పురాణాలు, ఆధిభౌతిక, తాత్త్విక (గంథాలు మలయాళం 

లోకి పరివర్తి తము లైనాయి. అధిక సంఖ్యాకంగా క'వితాకృతులుగానే ఇవన్నీ వెలువడ్డాయి. 

ఈ కావ్యరచనా రీతి (పధానం౭గా ఆలంకారిక రీతినేపాటిస్తుంది కాని గీకికాంశనుమాతం కాటు, 

అదేవిధంగా పాండిత్యానికే (పాధాన్యంకాని మౌలిక మైన ఉపజ్ఞ్జకుకాదు, కాలదోషం పట్టిన 

సుదిర్హ కావ్యరచన పై 1902వ సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ మోజు పెరగడమూ దాన్ని పునరుద్ధ 

రించాలన్న ఈ మోజు రెండు దశాబ్దాల కాలం భారవి, మాఘకావ్వాల ధోరణిలో కావ్యరచన 
బి 

కొనసాగడమూ జరిగింది. అపమార్శ పోత్సాహకమైన ఈ పయత్నంవల్ల ఒనగూరిన ఒకేఒక్క. 
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(పయోజనం మాతముంది, ఆదేమిటంటే కై స్తవ ఇతివృత్తాలతో మహాకావ్యరచన సాగటమూ, 

కావ్యస్థాయికి అది చేరుకోవడమూ, ఇందువల్ల చేకూరిన సతృలితం. గంభీరమైన ఇత్తడి వాద్య 

బృందంలోంచి ఎప్పుడో గాని వేణువూదిన స్వరాలు వినిపించవీ కావ్యభాషా.ైలిలో. జ్ఞానప్పన 

(కాంతిగీతం) అని పూంతనమ్ విరచితమైన 16వ శతాబ్ది కావ్యంలో, చావు [బతుకుల ధ్యానం 

వెయకిక అనుభవ భావత్నీవతతో ధ్వనిస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది. ఏమిటంపే సున్నిత 

హృదయుడు, సజ్జనుడు అయిన ఈ కవి తన శిశు విషాదమృతితో ఈ ధ్యానమగ్నుడై నాడు. 
ఆ తర్వాత నాలుగుశతాబ్దులకు ఆ విధమైన గీతికాధ్యానాన్ని మళ్ళీ ఏ. ని. బాలకృష్ణ పణీ 

క్క ర్ పునః [పారంభించాడు. క్షయవ్యాధితో ఈయన అతి పిన్నవయస్సునఅంటే ఇరవైయా 
రేళ్ళ లేతవయస్సున 1915 లో కాలగతిచెందాడు. ఆధునిక కవిత్వోద్యమపుతోలి రోజుల్లో 

ఈయన మృతిచెందడం విచారకరం. ఆధునికోద్యమం ముగ్గురుమహాకవులతో ఆశన్, ఉల్లూర్ 
వల్లథోల్ లతో ఒక స్పష్టాకృతిని ధరించి పారంభ మెంది. 

ఆధునిక కవిత: 

ఈ ముగ్గురిలోనూ కూడా ముందుగానే వెళ్ళిపోయిన ఆశన్ మన ఆశయాలకు 

చేరువైనవాడుగా కనిపి సాడు. ఆయన స్వభావసిద్దంగానే కొంత నై రాశ్య వాదిలాగా కనిపిస్తుంది. 

దీనికి తోడు భారతీయ ఆధ్యాత్మిక అధిభౌతిక గవేషణా జిజ్ఞాస కూడా ఆయన్ను మరింత 

గంభీరుణ్ణిచేసి ఉండవచ్చు. ఈ (పపంచాన్ని మిధ్య ఆనీ, అశాశ్వత మనీ భావించడం భారతీయ 

తత (చింతనలో కనపడుతుంది. ఆయితే ఆశన్ తన జీవితకాలమంతా తన కులంవారికి సేవచేస్తూ 

గడిపాడు, ఆయనకులం ఎజవాకులం. ఆయన నాటికి ఈ కులంబాగా సాంఘికంగా వెనకబడి 

వుండేది, ఆయనలో కనపడే వైరుధ్యాలకి సరిఅయిన సమన్వయం కనపడదు కానిఈ సేవా 

భావమే ఆయన కవితకు శ కిని గొప్పగా పురికొల్పింది. [కియాశీలమైన ఆయన నిత్యజీవిత 

వ్యాసంగం, [పపంచ దృష్టిలో ఒక కృతక సిద్ధాంతిక సమన్వయానికి అందేదికాదు. ఏదో ఒక 

విశాలపరిధిలో [ప్రాపంచిక ఆమోదం కోసం ఆయన యత్నించలేదు. ఆయన చివరకు తేల్చి 

చెప్పిదేమింటంటే జీవితమూ, (పపంచమూ ఏ పయోజనాన్నో నిర్దేశించినవని సహేతుకనిరూ 

ణకు లొంగవనీ, పరమార్థం నిరూపితంకాదనీ, దయనీయమైన ఒక (పణాశికగానే అవినిలిచి 

ఉంటాయనీ ఆయన భావం. అయితే వీటిని ఉద్ధరించవచ్చు. నమ్మలేనంతగా పరివర్తింపచేసు 
కోవచ్చు, అనురాగంతో అనేది ఆయన (పతిపాదించినత్సత (0, ఈ విధంగా తర్వాత ఎప్పుడో 

ఆల్బర్ట్ కేమస్ [పతిపాదించబోయే తత భూమికకు ఆశన్ ముందుగానే పాతిపదికావిష్క_రణం 

చేశాడు. కేమస్ కూడా ఆశన్ లాగానే దురంత సంఘర్షణకులో నై చివరకు ఆయన విధంగానే 

(పశాంతచిత్త స్వాస్థ్యం సాధించాడు కరుణెక దృష్టినే చరమాలంబనంగా చేనుకొని. ఊల్లూర్ 

(1877-1949) సం|పదాయంలోదభఘ్నత సాధించినవాడు, గీతి [శావ్యతక న్నా పాండిత్య పకర్ష, 

సాం|దతకన్నా, రాశిని ఎక్కువగా [పదర్శించినవాడు. అయితే ఆయన సందేశం విశ్వ] పేమను 

చాటేది. (పాచీన సంప్రదాయంలో ఆయనదర్శించింది బాధ్యతతో కూడిన, _పతిస్పందనగుణం 

గల _కియాశీలత, ఆయన బోధలన్నీ సత్యతత్పరత్యంతో నే ధ్వనిస్తాయి. కాని పాండిత్యం 

పాలు మాతంకొట్టవచ్చినట్టు కనవడుతూనే వుంటుంది. వల్లథోల్ (1878-1958) శైలి చాలా 

సులభ మైనది, చొచ్చుకొ నిపోగల [శావ్యత గలది. ఆయన (పవృత్తిని అదిబాగా ఆవిష్కరిస్తూ 
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ఉంటుంది .ఉదారాశయాలతో ఆయన (పవృత్తి ఎప్పుడూ సులభంగా సంచలనం పొందగలదు. 

గొవ్పమార్చును తెచ్చి పెట్టగల రాజకీయ, ఆర్థిక పరిణామాలను గూర్చి ఆయన పూర్తిగా ఆక 

శింపు చేనుకొని [పతిపాదించి వుండక పోవచ్చు, అయితే అటువంటి పరిణామాలద్వారా మానవుడికి 

వెనువెంటనే లభించవలనిన ఫలితాలను గూర్చి ఆయన పూరిగా స్ప్ప్రహచూపక పోలేదు, జాతీ 

యోద్యమ వివిధ ఘట్టాలను గరించి ఆయన గానంచేళారు. _గామపునరుద్ధరణావ శ్యకతను 

గురించీ, కులానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాన్ని గూర్చి, విదేశీయ పాబల్యాన్ని గూర్చి ఆయన 

ఉద్భోధగీతాలెన్నో రచించాడు. 

సాంఘికార్థిక రాజకీయ రంగాలలో అసంఖ్యాక మైన అన్యాయాలు, సమన్యలు, పోరా 

టాలు ఆధునిక క వితావస్తువు వ్య కంచేస్తుంది. ఇడప్పల్రి 1909-36), చెంగమ్పూష (1914-48) 

రచనలలో విషాద శబలిత పూర్తిగా ధ్వనిస్తూ ఉంటుంది. అభ్యుదయోద్య మల కాలను 

స్పష్టంగా గుర్తించక పోవడంవల్ల ఈ విధంగా సంభవించిందని చెప్పాలి. రా జకీయసంరంభం 

కొంతకాలం క వితారంగాన్ని చాలా [పభావితంబేసింది. ఈ ఉద్యమం కొన్ని లక్ష్యాలను బల 

వంతంగా నిల్దేశించే (ప యత్నంచేసింది. ఇందువల్ల చేకూరిన ఫలితం ఏమంటే అచ్చ మైన మాన 

వతావాద దృష్టికలుషిత మైపోయి కవిగీతి దిగజారిపోయింది. దుష్పరిణామాలకులోనై ంది. 

అయితే దీన్ని నిరోధించే [ప్రయత్నం వెనువెంటనే జరిగింది. కవులు రాజకీయ సిద్ధాంతాలకు 

పూర్తిగా కట్టు బడివుండాల్సిన పనిఎంతమా|తమూలేదనీ, వాళ్ళ అసి త్యమూ, [పాపంచిక పరి 

ణామాలపట్ట వాళ్ళగాఢ మైన (పతి స్పందనలూ మాతమే [పతివింబింపచేయాలని త్వరలోనే 

[గహించారు. మానవజీవిత దుర్భర స్థితిగతులను గూర్చి దయనీయమైన సానుభూతి భావన 

వెంపొందింపచెసింది ఈ అవగాహన, తానుతాకినదల్భ్థా భస్మ మైపోవాలని కోరుకున్న భస్మా 

సురుడి పురాణగాథ, దేవాసురులు పాలకడలి తచ్చి అమృతాన్ని, విషాన్నీ కూడా పొందడం, 

కొత్తకొత్త అర్థాలలో, కొత్తకొత్త దృక్పథాలతో మళ్ళీ కావ్యవస్తువులై నాయి ధ్వనిగర్భితంగా. 
మళ్ళీ కురు ష్యైతయుద్ధంజరిగి మానవుడు తననుతాను ఉద్ధరించుకోవాలన్నతపన, తన ఉనికిని 
నమర్ధించుకొవాలన్న ఆశయం గుర్తించడం జరిగింది. ఈ బృంద స్వరంలోబల మైన కంఠాలుగా 

గుర్తించవలసిన వాటిలో -ముఖ్యంగా పెర్కోనవలసిన శంకరకురుప్- ఒకగీతంలో మానవ 

జీవితంలోని పవిత యజనశీలలక్షణాన్ని గూర్చి గానంచేసాడు ,-మానవుడు లక్షి స్తే దీన్ని 

సాధించగలడని ఆయనభావం. ఇంతకుచాలా పూర్వమే ఎజు త్రచ్చన్కూడా అహంనిరాసాన్ని 

గూర్చీ లేదా సర్వోహం అని విశ్వా తాదాత్మ్య దృక్పథాన్ని అలవరచుకోవలసిన ఆవశ్యకతను 
గూర్చీ చెప్పే ఉన్నాడు, 

అభినయరూపకాలు 

యూరోపులోని అద్భుత రూపకాల బాణీలోనే, అయితే చాలా పాథమిక స్థితిలో 

ఉన్నవి, [ప్రాచీనకాలంనుంచే ఆలయోత్ప్సవ విధులుగా దేవాలయాలలో కొన్ని రూపకాలు [పద 

రించడం జరుగుతూవచ్చింది. తారకానురుణ్ణి దుర్గాదేవి సంహరించడమనే పాటలోని వేగ 

సంరంభంవల్ల అది పాడుతున్నప్పుడు (పాథమిక స్థాయిలోని రూపక |పదర్శనను దేనినో 

తిలకిస్తు న్నట్టుగానె ఉంటుంది, పుట్టినప్పటి 'పాథమిక స్వరూపానికి, బహుకాలం వికసించి ఈ 
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నాటి స్టితికిచరుకున్న స్వరూపస్వభావాలకు ఆంతరంఎంతవున్నా గీకు మద్యాధిష్టానదేవత డెయో 

నిసియస్ వటాటోవ నంరంభంతో పోల్చదగ్గ కథాకళ్లిపతాక సన్ని వేశాభినయం-ముఖ్యంగా అసుర 

సంహారఘట్టంగానె వుంటూ వుంటుంది ఈ సన్ని వెళం - ఆధునిక కవితావిశ్వాసాలను గూడ 

సంచలనాత్మక ౦గా |పభావితం చేయగలదు. కేవలం కల్పించుకున్న ఆధునిక అవిశ్వాసాలను 

అధిగమించి ఈ (పదర్శనలు ఒక ఏరావేళాన్ని ఉ తె జతను కలిగించలేవు, సుప మైఉన్న 

ఉద్వేగ పవృత్తిని మేలో_ల్పగలవు. ఈ కథాకళిలోని అసాధారణమైన ఈ ఉద్వేగం ఏనాటి 

ఆదిమ్మపవృత్తి నో మళ్ళీ ఉద్బుద్ధం చేయగలిగిన వారసత్వం: ఆయితే ఈ విధమైన పాక్కన 

ఉద్వేగ భరిత బీవచె తన్యం ఇటువంటి కళాత్మక (ప్రతిరూపాన్ని సంతరించుకోవడం కమాను 

గతవికాసం ద్వారా సాధ్యపడింది. పదిహెడవ శతాబ్దికి ఈ కళాకృతికొక పరిపుష్టరూపం 

సిద్ధించింది. 

ఈ కళారూపం ఎన్నో సం పదాయాల సమన్వయ సంయోజనా కృతిగా 

రూపొందింది. కథా పదర్శన గీత భాగమంతా నెమ్మదిగా సాగుతుంది, అంటే లాస్య పదర్శకం. 

అయితే విలక్షణమైన భాగమంతా తాండవ విన్యానమే. అభినయానికి సంపూర్ణమైన స్థాన 

మున్నది కథాకళిలో, ఆహార్యమూ, వేషరచనా ప్మాతల అతిమానుష లక్షణాలను బాగా స్సు 

రింపచేస్తూ వుంటాయి. ముఖానికి ఒక ఆచ్చాదన ఫలకాకృతి ద్వారా పాత్ర చితణచేస్తారు. 

అందువల్ల ఆ పాత విలక్షణభావాలన్నీ చక్కగా వ్యకృంచేయడానికి తగిన వీలుంది. ఆది 

నిజమెన ముఖాచ్చాదన ఫలకమే అయితే, అంటే అటువంటి దానిని తగిలించుకుం టే ఆ పాతకు 

తగిన హావభావ పదర్శనం సుసంగతంకాదు. ముఖంలోని అభినయంద్వారా హావభావాలు వెల్టిడి 

చేసేందుకు కూడా అప్పుడు పీలుకలగదు. కథాకళిలో ఈ ముఖాకృతిని చితకళ ద్వారా 

సాధిసారు. ప్యాతధారి ముఖం నిజానికి ఒక రంగస్థలమే అయిపోతుంది, అ రంగస్థలంమీదనే 

అంత శ్చెతస్య హావభావ పదర్శనమంతా జరుగుతుంది. ఆంతరకంలోని కల్లోలంకాని, ఉల్హాసం 

కాసి ముఖకవళికల ద్వారా, కదలికలద్వారా ప్యాతధారి అభినయించి చూపుతాడు. 

యూరోపియన్ అభినయరూపకాలకం టే క థాక శిభిన్న మైనది. యూరోపియన్ సంగీత 

రూపకాలలో కూడా అవాంతర భేదమైన “లి బెట్టా' తో కూడా కొంతవరకు విభేదిస్తుంది. ఈ 

అభినయ రూపక భేదం సంగీతరూపకంకన్నా ఇతివృత్తపు చిక్తదనంకొంత కలిగివుంటుంది. 

కథాకశళిలోని సుదీర్భ గీతాలు చాలా [(శావ్యంగా, గీతిపౌష్కల్యంతో ఉంటాయి. కథానాయికను 

గూర్చిన ఒక వర్ణన ఈ విధంగావుంది. “సృష్టికర్త నిన్ను సృజించేటప్పుడు తన దగరవున్న 

సౌందర్య సామ్మగినంతా పూర్తిగా వాగేనుకున్నాడు. మిగిలిన అడుగుబొడుగుతో చందుణి, 

తయారు చేశాడు. అందువల్లనే కాంతిమంత మైన చం|దుడి మొహంలో కళంకమున్నది. సీ వద 

నంలో అలాంటిదేమీ లేదు కదా! ఆ తర్వాత సృస్టిక ర్తగారు కొలనులో చేతులుకడుక్కు.న్నాడు. 

ఆయన చేతులకు అంటుకున్న దివ్య పసాధన సామగి నీళ్ళలో కలిసి పోవడంతో కలువలు కల 

కలలాడాయి. రావణుడు అప్పరస అయిన రంభను చూశాడు. ' "సి లకాళింట్ జలాల్లోంచి 

ఇసుక చాలున వెల వెలబోతున్న, పసిడి శలాకలాగాో అంటూ పాట మొదలవుతుంది. "ఆమె 

ఆపరంజి తనూ సౌందర్యకాంతి ఆమెధరించిన .చలిత నీల వసనాలలోంచి పుంజీకృతరేఖలాగా 

వెలువడుతున్న ది." 
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ఈ పాట రాగం నీలాంబరి. త్రీయనిఊహల్లో స్వప్నవథ పారవశ్యసంచారాన్ని 

చేయిస్తుంది. 

ఆదికాలంలో |పవరి, తమవుతూ వచ్చిన దేవాలయోత్సవ విధుల కార్యకలాపాలు ఆ 

తర్వాతకాలంలో క థాకళికొక గాంభీర్యాన్ని కూర్చాయి. అట్టాగే ముతక హాస్యాలూ, సాధారణ 

మైన వేడుకల, వినోదాలను గూర్చిన వ్యాఖ్యాన వు విసుర్లు కూడా క్రమంగా విశిష్టమైన వికసన 

దశకు చెరుకోవడంజరిగింది. పురాణగాథలను ఆలంబనం చేసుకొని వాటిని పునః కల్సితంగా 

వినిపించే వక్రియ ఆయిన చక్వార్లలో, అందులోని తాత్త్విక విషయాలను గాలికి వదిలేసి 

హాస్యపూరితంచేయడం జరుగుతుంది. _పేకకుల బలహీనతలను లోపాలను-సంఘంలో ఒక 

విభాగ పుజీవిత విధానానికి ప్రాతినిధ్యం వహిసారు వీక్ళు--వ్యంగ్యంగా ఎత్తి పొడుస్తూ హాస్య 

భరితంగా విస్తూ ఉంటారు, 1రివళ తాబ్దంలో కుంచన్నంబియార్ ఒక కొత్త _(ప[కియను 

సృష్టించాడు చు సం పదాయంలోంచి. దాని పేరు తుల్హాల్ , ఇందులో కథా కథనాన్ని నిర 

హించే వ్య క్తి కథాకళిలో మాదిరిగాఆహార్యమూ, ముఖాకృతిరచనమూ అనుసరించి పాడటమూ, 

అభినయంచేయటమూ రెండూచేస్తాడు. పురాణగాథలనే ఇతివృత్తాలుగా ఇక్కడకూడా [గహిం 

చడం జరుగుతుంది. అయితే అలవిమాలిన సాహసంతో, స్వతం తించి పువాణకథా మే తా 

లను, పా్యతలను కేరళీయంచేయడం, సాంఘికం గావించడం జరుగుతుంది. (డైడన్ను 

మించిన వ్యంగ్య గీతికా రచనా పావీణ్యంగల, తీ వసంచలనం, హోరు సృష్టించగల 

రాబిలియాన్ లాగానే నంబియార్ కూడా (పపంచ స్థాయి అగ ణి హాస్యరచయి తలలో 

ఒకరు. ఈయన యాభై వరకు తుల్టాల్ (పహ సనాలు రచించాడు. ఆయన వ్యంగ్యం ఆశని 

పాతంలాగా మోదుతుంది. అయితే హాస్యంతో ఏ మాాతమూ గాయం తగల కుండా చేసాడు. 

జన్మతః సం|కమింపచెనుకొన్న సాంమికాధిక్యత వల్ల వేదాధ్యయనాధికారాన్ని ఏ క్రైక వర్గంగా 

స్వాయతంచేసుకొన్న పురోహితవర్గమూ, ఈ గుతాధిపత్యం స్వ్మపయోజనసిద్ధికోనం 

(భహ్హపట్టించిన వారి (ప్రవర్తన, పతనమైపోయిన రాచరికపు జమీందారీ వ్యవస్థ, శస్త్రజీవులై న 
వీరు తమ శ్యస్రాలసు మరచిపోయి వాటినికుదువబెట్టి మద్యమందిరాలచుట్టూ తిరగడమూ, శ్రీ 

వ్యసనంతో దిగజారిపోవడమూ, ఇకవాణీజ్య వర్గంవారు ఎనిమిది ఖరీదుచేసి వాటికి పద్ధెనిమిది 

రూకలు వసూలు చేయడం, అదికారులు తమయజమానునులను పజలను కూడా యథాశ క్రి 

వంచించడం- మొదలై న పరిస్థితులన్ని తీ| వమైన ఖండనకు గురిఆయినవి ఈయన రభనల్లో. 

ఆధునిక నాటకం 

కవితారూపకాలు సంగీతరూపకాల సంధికాలం గడిచిపోయినతర్వాత ఈ శతాబ్ది 

మొదటి రెండు దశాబ్దాలలో బయలుదేరిన [ప్రహసనం ఆధునిక నాటక (పదర్శనలకు నాంది 

పలికింది. దీని ఈ ఆమహ్హదరూపక లక్షణం ముఖ్యంగా గోల్డ్ స్మిత్, ఇెరిడన్ల రచనలను 

దృష్టిలో వెట్టుకొనగా దీనికి సంక్రమించింది. కాని ఈ |పహసనాలు సామాజిక విమర్శను 

కూడా లక్ష్యంగాచెసుకున్నాయి. అకృతులు మారినా ఆశయం మాతం స్థిరంగా అంటి పెట్టు 

కొనే వుంది. పంధోమ్మిదవందల ఇర వెల తర్వాత (పతికులం వారి సాముదాయిక మనః స్టితి- 

నంబూ|ది, నాయర్, (కిస్టియన్, ముస్టిం-ఆంతర్ముఖన మై కాలదోషం పట్టిన మూఢాచారాలను 
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గూర్చి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోసాగింది. త్వరితగతిని మారిపోతున్న కాల పరిస్థితులతో తగిన 

సర్షుబాట్టుచేసుకో లేక పాతకాలపు జ్రీవనపద్ధతులనే పట్టుకొని పాకులాడడంవల్ల మానవుడు అనేక 

ఇక్కట్లకు గురికావలసివస్తున్న విషయాన్ని సాంఘికులు గుర్తించగలిగారు. 

ఈ శతాబ్ది నలభైల చివరిసంవత్సరాలలో ఇబ్సెన్ (పభావం చాలా బలీయంగా 

(పసరించింది. అనారోగ్యకరమైన సం పదాయాలలో నలిగిపోతున్నకుటుంబాలలో స్రీ పురుషుల 

విధి వైపరీత్యాలను వస్తువుగా చేసుకుంది నాటక సాహిత్యం. ఈ ఇతివృత్తాలు మానసిక విశే 

షణదృష్ట్యా మరింత చిచ్చుకొని పోయే లక్ష ణాస్ని, నాటకీయంగా మరింత పభావశీలాన్ని 

సంతరించుకున్నాయి. కుటుంబ విషాదాంత స్థీతిగతులనుంచి, విస్తృత సాంఘిక రుగ్మతలవరకూ 

విస్తరించాయి. రాజకీయార్థికరుజలను వస్తువుగా సీక రించాయి, అయితే ఈ దశ తీ|వ 

రాజకీయో ద్యమసిద్ధాంత (ప్రచారం, సంఘటిత కార్యకలాపాలు సాగిన దశ కాబట్టి, చాలా 

నాటకాలు పూర్తి తీవతతో ఒక పక్షం వైపుమొగ్గున (పదర్శించాయి. తర్వాత కొద్దికాలానికి 

వీళ్ళ త్మీవవాదధోరణి _పతిచర్యాత్మక దృష్టిని కూడా రెచ్చగొట్టడం జరిగింది. 

వ్యంగ్యరచయితలు బయలుదేరి తమ [పభంజన (పహసనాలతో దశజ్నిణపక స్వయ 

సముపాదిత ధార్మికతను, వామపక్ష విలయోత్సాహాన్నీ ఇంకా ఈరెండు పజాలలోని నివ్షిగయా 

లాపాలను బట్టబయలు చేళారు. 

కాని ఇంతకన్నా కూడా సార్థక మైన స్థిరమైన విలువలను పతిపాదించిన (పతి 

చర్యాత్మకధోరణి ఏ మంటే విశాలమైన సమన్వయ దృక్పధంతోకొన్ని నాటకాలు వెలువడటం. 

అయితే ఇవి తమ లక్ష్యాన్ని అందుకోవడం జరగలేదు చాలా వాటి విషయంలో. ఆశయాలు 

మంచి వైనంతమా[తాన కనే కలలుఅందంగా ఉండాలని ఎక్కడుంది? కాని కనీసం ఓపదిపన్నెం 

డు మంచినాటకాలు గడచినకొద్దీ సంవత్సరాలలో వెలువడ్డాయి. విశాల స మైక్యతాదృష్టిని (పతి 

పాడించగల ఇతివృత్త నిర్వహ ణతో నాటకీయ శిల్పంతో, ఇటువంటి రూపకం, ఒక కుటుంబం 

లోను, విభిన్న మత సముదాయాలలోను, ఆర్థిక వర్గాలలోను, జాతులలోను ఏ విధమైన సత్సం 

బంధాలను సృష్టించగలదో ఈ రూసకాలు నిరూపించ గలిగాయి. 

వచనం 

నిత్యవ్యచహారోపయోగిత, పరస్పర భావవినిమయ సాధనంగా రూపొందించడం 

వచన వికానంలో [ప్రధానంగా అధిలషించదగినవి. కవిత్వ వికాసానికి సంబంధించిన దశలు 

వచనవికాసంలో ఏమీ చోటుచేసుకోలేదు. కవిత్య చార్మితకదశల్లో కృతకమైన భాషా నమ్మి శ 

ణంతో కూడిన ౩ లులు రూపొందడం జరిగింది. గాని వచనానికి సంబంధించి ఇట్టాజరగలెదు 

పురాణగాథా పఠనంలో, ఇటువంటి ప కియను పొడివిస్పించేవారు సంస్కృత పదాలను బహు 

శంగా వాడేవారు. ఆయితే ఇది భాషాసమ్మి[శణం ఎంత మా|తమూకొదు. ఎందుకంటే ఆ పదా 

లన్నీ కూడా మలయాళ భాషానిర్మాణానికి, వాక్యవ్యవస్థకి పూర్తిగా వొదిగిపోయి దెశీయతా 

ముదనేధరించేవి. అనేక విషయాల పె (గంథాలు-గణితం, భూగోళశాస్త్రం, వాస్తుశిల్ప ౦ 
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వైద్యం, తర ౦, సంగీతం, రూపక (ప్రదర్శనం. రచించడంతో, ఈ గంథాలు బహుళ వ్యవహా 

రోపయోగం కోసం రాయడంతో .వెశ ద్యము, స్పష్టత సంతరించుకొన్న పచనశై లి రూపొందు 

తూవచ్చింది. చార్మితక విషమసన్ని వేశం ఏదైనా తటస్థించినప్పుడు దాని వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే 

భావోద్వేగానికి వాహికాకృతిని కూర్చినప్పుడు అది కేవలం సమాచారం తెలియజేసేది 

మాతమే కాక ఉతే జదంకూడా అవుతుంది. 

1909వ సంవత్సరంలో కుందర చట్టాన్ని (పక టించినప్పుడు, స్వాతంత్యపోరాటం 

తొలిరోజుల అమర ఏరుడై న వేలుతంబి అవమానకరమైన పరితాపకరమైన [బిటిషువారి దమన 

కాండను (పతిఘటించి పోరాడవలనిందిగా పిలుపునిచ్చాడు. ఆయన పకటన చార్మితక |పాధాన్యం 

గల గొప్ప సమాచారపష్మతం మ్మాతమె కాదు, ఉతే జకర మైన వచనశైలీ విన్యాసం అని కూడా 

చెప్పాల్సివుంది. [కైస్తవమత (పచారోద్యమ నిర్వాహకులు కూడా ఈ రంగంలో చెప్పుకోదగిన 

కృషి చేసి మంచిఫలితాలనే సాధించారు. వాళ్ళు తమ పవి[త (గంథాలను అనువదించి ఈ 

మహత్ర్తరకార్యాన్ని కొనసాగించారు. వారు (పచారసాహాయ్యక సాహిత్యదృష్టితో అత్యంత 

సులభంగాను, పభావశీలంగాను వుండేటట్లు తమ రచనలుచెళారు. తిరువాన్కురులో నెలకొన్న 

పాఠ్యపుస క సంస్ధ కూడా ఈ విషయంలో మంచికృషి చేసింది. ఈ సంస్థకారకిక లాపాల లో 

ఈ సంస్థాన పరిపాలకులెందరో అత్యంత సన్నిహితసంబంధాన్ని కలిగివుండటం, నిర్వహణ 

కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడమూజరిగింది. పంధోమ్మిదో శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలోని వారా ప!తికల 

(పాదుర్యంకూడా వచనం బహుముబంగా వికసించడానికి ఎంతగానో తోడ్పడింది. 

నవల 

సృజనాత్మక సాహిత్య (క్రియల్లో అత్యంత |పథానమైన స్థానం వహించే నవల 

కిందటి శతాబ్దపు ఎనభై లలో ఆవిర్భవించింది. తొలి నవల (1887) కాల్పనిక [పణ యగాథ, 
అయితే రండో నవల మాతం (1889) అటువంటిది కాదు. సామాజిక వాస్తవిక తలను (పతి 
బింబించే మహోత్తమ రచన ఇది. అటు తర్వాత మూడు దశాబ్దాల కాలంలో చార్మితక నవల 
[పథానపా|తనా|క్రమించినా, శః చారి తక నవలలు బృహత్సరిమాణం, బృహన్నిర్మాణం కలిగి 

వెలువడినప్పటికీ, సామాజిక వాన్త వికతా దృక్పథమే నవలావికాసాన్ని | పథానంగా [ప్రభావితం 
చేస్తూ మున్ముందుకు నడిపించింది. 

నాటక సాహిత్యం లోవలెనే (పతికులంవారి సాముదాయిక మానసిక స్థితి అంతర్ము 
ఖీన మెంది ఈ |ప|కియాసంబంధిగా కూడా. వారి వారి స్వభావాలను బట్టి మానసిక సంచలన 
స్థీతులుగూడా మారుతూ కనిపిస్తాయి. నాయర్ అవిభక్ష కుటుంబ విచ్చిన్న పరిణామాలను 
గూర్చి ఎమ్. టి. వాసుదేవన్ నాయర్ పరిశీలనాత్మక మైన రచనలలో వేదనాభరిత మైన నిరాశ 
చ్భాయాలు వ్యక్షమవుతూ వుం టాయి, కొథ లిక్కుల సాంమిక జీవనపరిస్థితులను గూర్చి రఫీ 
తీవ విమర్శలుచేసాడు. అయితే ముండ స్పేరి తాను కూడా ఈ లోపాలనే వాళ్ళలో గమనించి 
నప్పటికీ పునరుద్ధాన పథానికి దై వాజ్ఞాపాలనాన్ని చూపుతూ నడిపిసాడు. బషీర్ రచనలలో 
మానవ సన్ని వేశపు హాస్య[పవృ త్రి కనపడుతూ వుంటుంది. దీనినాయన సం[పదాయాభిని 
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వేశంకల ముస్టింకుటుంబాలను, ఆ ధునికాభ్యు దయభావాల ననుసరించే కుటుంబాలను మోహ 

రింపచేసి సృష్టిస్తాడు. ఈ రెండోవర్గం వాళ్ళు మొదటివర్గంవారిని పాత విశ్వాస పంకిలంనుంచి 

బయటకు లాగుతుంటారు. 

స్వాతం[త్యంతో దానంతటదే భూలోక స్వర్గంవుట్టిపడటం యథార్థంకాదనే విష 

యాన్ని అన్ని |పాంతాలవారికన్నా ముందుగా కేరళ (గ్రహించగలిగింది. పరాయి వారితో పడిన 

సంఘర్షణ ఇకముందు సోదరుల మధ్యన సాగవలసి వుంటుందన్న సంగతిని (గహించగలిగింది. 

తగజి “నిచ్చెనమెట్టు' (1963) జాతీయొన్నత్య _పతిపాదనలనుగూర్చిన [థాంతులను వివరించి 

చూపే నవల, స్వాతం త్యానంతర రాజకీయ వ్యవస్థను యథాత థాంగా ఈ నవల మన కనుల 

ముందునిలుపుతుంది. అధికారంకోసం కుమ్ములాటలతో పజాసంశేమం ఏ విధంగా కమ 

[క్రమంగా విస్మృత మైపోయిందో ఆయన వర్ణించాడు. ఆయితే ఇదికూడా తుదితీర్పు కాదు. 

కె, నురేం దన్ రచించిన జ్వాల (1965) కూడా పాత భాంతులన్ని టినీ పటాపంచలుచేసింది. 

అలుతే అంతరాత్మ |పబోధించే విలుపలు కొన్నిటిని ఈ నవల ప్రతిపాదించింది, తిరుగలెని 

సంకల్పంతో రచయిత నిబద్ధతను బోధించింది. 

తీ వవాద సిద్దాంతాల పట్టి కూడా ఇటువంటివెకొన్ని [పతిధోరణులు వెలువడ్డాయి. 

బాలా సందర్భాలలో సృజనాత్మక పతిభ మానవజీవితపు అంతరాంతరాలలోకి చొచ్చుకొని 

వెళ్ళటం లేదు, బాహిర మైన పరిశీలనలతోను పాక్షిక మైన [పకటనలతోనూ మా[తమే తృప్తి 

పడుతూ వచ్చింది. అయితే ఉత్తమ [గంథాలలో ఈ సంఘర్షణపోటి మనస త్వ సంబంధికాదు, 

వర్గాల కులాల పాక్షిక వైరుధ్యాల [ప్రస్తావనకు సంబంధించింది కాదు, మానవజీవితంలోని 

మహితాశయాలను, గౌరవ పతిపత్తిని |పదర్శించేది. ఈ దృష్టితోనే బడుగు మనుషులైన 

వ్యవసాయకార్మికుల, రిజాలులాగేవాళ్ళ, పాకీపనివాళ్ళ జీవిత భాగధేయాలు నాయకత్యాన్ని 

పొంది ఇతివృతాలవుళూ వచ్చాయి. ఈ గాథలనే తగజి, కేశవ్ దేవులు, తమ పముఖితివృత్తాలుగా 

ఎంచుకొని నవలా రచన సాగించారు. 

ముగిరిపు 

భారత దేశంలోని రాష్ట్రా)లన్ని టిలోనూ అక్షరాస్యత విషయంలో అ|గగామి అయి, 

అధికసంఖ్యలో వార్తాపత్రికలు, తదితర వార పక్షమాస షత్రికలు పచురమవుతూ, సాహిత్యాన్ని 

వృత్తిగా కూడా చేసుకోవడంలో (ప్రపంచదృష్టి నే ఆక ర్షిస్తూ (రచయితల సహకార సంఘం 

కేరళలలో కెల్లా పెద్ద పచురణసంస్థ, రచయితలకు ము ప్పెకాతం వరకూ పతిఫలం ముట్ట 

జెప్పుతుందీనంస్థ) కేరళశరా(ష్ట సాహిత్యరంగం నిరంతరవ్యానంగభరితంగా నె _ ఉంటుంన్నది. 

జనాభాతో పోల్చిచూస్తే సాహిత్యకృషి, వుత్పత్తి చాలా ఎక్కువే అని చెప్పాలి. ఆయితే అధిక 

భాగం మఖలో పుట్టి పుబ్బలో హోయేరక మె అని వేరేచెప్పాల్సినపనిలేదు. కాని వెలువడే ఉత్తమ 

రచనలు మ్యాతం ఏ (పమాణాల దృష్ట్యా చూసినా, ఇతర పాంతాలలోని ఉత్తమోత్తమ 

రచనలకు ఏ మాత్రమూ తీసిపోవు. 
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డా॥ ఎన్. పరమేశ్వరన్ ఉన్ని 
ఎమ్.ఏ, పిహెచ్.డి, 

అధ్యాపకులు, సంస్కృత కళాశాల, 

'టివెండ్రమ్. 

డా॥ పి. వి. వేలాయుధన్ పిళ్ళె 

ఎమ్.ఏ, పిహెచ్ డి, 

[పచురణశాథా విభాగం, కేరళ 

విశ్వవిద్యాలయం, టివేండం. 

డా॥ పి. తె. నారాయణ పిళ్ళి 
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ఇంటర్మీడియట్ కళాశాల, 

|టివేండం. 
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వీరామన్ 

రామచరిత 

మండోదరి బిలానం 

[చీరామన్ రచితమైన రామచరిత 13 వ శతాబ్దికి చెందినదని భావించబడుతున్నది. 

మలయాళ సాహిత్యంలో ఇంత వరకు లభించిన వాటిలో తొట్టతొలతటి కావ్యంగా కూడా 

దీన్ని కొందరు భావిస్తున్నారు. వాల్మీకి రామాయణంలోని యుద్ధకా డం ఆధారంగా ఇది 

(పాచీన మలయాళంలో రచితమైంది. |పాచీన మలయాళంలో (దావిడ ధ్వనులు మాత్రమే 

ఉంటాయి. 164 విభాగాలలో 1814 పద్యాలున్నాయి ఈ కావ్యంలో. (ప్రస్తుతం స్వికరించిన 

ఈ వృత్తాంతం 104 వ విభాగంలోది. (సం॥) J 

ఇక ఇప్పుడు నిన్ను ఆడగ వచ్చా ఓ సురవిరోదీ, అణచుకోలేని దుఃఖాన్ని నాకు 

కలగజేసి నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళావు రణాభిలాషతో. నీ మహారాజ వై భవం, హోదా ఏమై 

, పోయినాయి. నీ సిరిసంపదలన్నీ ఎట్లా విడిచి పెట్టావు ? సీకవి అత్యంత పేమస్పదమైనవే. 

నీ నగరం నీ కెంత (పియమైనది! నీకత్యంత పేమాస్పదులైన వారి నెట్టా విడిచి పెట్టి 

వెళ్ళగలిగావు ? సికింకా ఎన్నో (వియ మైనవున్న వి. వాటన్నీటిని నేను పెర్కొన లేనుగదా ? 

అంతులేని ఈ రణకోలాహలంలో ఈ విధంగా పడివుండటం నీ కమ్మాతమూ 

ఉచితంకాదు. ఈ విధంగా నిదగూరటం నీకు తగునా. నీ రణపరా[కమం శ తువులకు 

దుస్సహమైంది. వారిని తపింపజేసింది. (పేమ వుట్టిపడే చూడ్కు_లతో గంభీరంగా లేచి 

నావై పుచూడు. సి ఆగహాన్ని విడిచిపెట్టు. ఒకు సారి నీ చూపు నా'పె పసరించసీ. నాయో 

హృదియభారమంతా కరిగిపోనీ పభూ. గతంలో ఎ శ|తువూ నిన్ను నిర్జించ లేదు. ఇంత 

తేలికగా అపయశస్సును నీవు పొందనూ లేదు. 

ముద్దరాండై న సాందనీలచికురలు ఒకవేళ ఏదై నా అపరాధం చేసివుంటే 

మటుకు వాళ్ళను శిక్షించే పద్ధతి ఇదా! మళ్ళీ ఎప్పుడు నీ దయావూర్ణమైన అను[గహం నాపై 
_పసరిస్తుండి ? కాంతిమంతమైన నీ పాదాలకు అభివాదం చేస్తున్న నాతో ఒక్కమా మైనా 
మాట్టడవా ? భూమి మీద ఇలాంటి [ప్రవర్తన యోగ్యమైనది కాదుకదా. అల్పులకు మృాతమే 
తగివున్నది కదా. ఓ మహాప్రభూ ఈ సుషుప్తి నుంచి మేలుకో! 

కీ మహారాజాధిరాజా! నిజానికి నిన్ను సమయింప చేయాలని నీ శ్యతువులు 
ఎయ్యిన్నాక్క్ల విధాలుగా (పయత్నాలు చెయ్యలేదు. గతంలో భీషణ ఘోషణ గర్జనల 

అశనిపాతాలు నోరు తెరచినంతలో కురిపించే తాటక సంహరించ బడినప్పుడే నాకిట్టా జరగ 

బోతున్నదని తెలుసు. అందుకే ముందుగా హెచ్చరించాను నిన్ను. 

నిజానికి దానివల్హ (ఆమె చావుతో) ఆమె కొడుకులలో ఒకరు యుద్ధానికి బయలు 

వెడలి హతుడై నాడు, ఆ తర్వాత మూర్జుడైన మారీచుడికి కూడా అదే గతి పట్టింది. అయితే 
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మారీచుడు కపట వేషంతో మోసం చేసి దోహం చేశాడు, ఏటన్ని టినీ చూస్తూవుండి కూడా 

సీవెన్నో ఆఅపరాధాలొనర్చావు |పభూ. కాని ఓ రాక్షస రాజా, భగవంతుని సంకల్పాలు 

ఎన్నడూ అవితధాలు కావు. ఆయన సర్వశాసకుడు. 

ఎవరు మరచి పోయినారు ఆలవోకగా ఎడమ చేతిలో సంధించిన నారాచం 

కపి పభువు వాలిని నేలగూ ల్బడం ? సుగీవుడు ఆయన్ను (రాముణ్ణి) ఆశయించడం బర్రే 

కదా వాలి దురంతమృత్యు వేదనకు గురి అయింది. ఆనాటినుంచి పలుమార్జు నేను 

[ప్రాధేయ పూర్వకంగా హెచ్చరిస్తూనే వచ్చాను. అయితే రోజు రోజుకు నీ పరాభవ వేదన 

నిన్ను నిలువనీయ లేదు. నిన్నది పూర్తిగా ఆకమించుకున్నది. 

సీ తోబుట్టువు శూర్పణఖ మాటలు పాటిగా చేసుకొని ఆమె (సీత) కోసం నీవు 

వెళ్ళావు ఎంతో తమకంతో. ఆ సుమధురభాషిణి సీత కోసం వెళ్ళితే నిన్నెవ్వరూ నిరోధించ 
రనుకున్నావు. నిన్ను దమించే విరోధులు లేరనుకున్నావు, ఆమె సీ అంతఃపుర శతనహ।స 

నుందరాంగులను మించినదిగా నేనెన్నడూ అనుకోలేదు. కాని సర్వనాశనం జరుగుతుందని 

మా[తం తెలుసుకోలేక పోయినాను, 

ఓ మహారాజా, ఆమె సౌందర్యంలో అంతగా నిన్ను వ్యామోహపరచే పరిపూర్ణ 

తను ఏం చూశావు నీ చిత్త సైర్యాన్ని పోగొట్టుకొ నేందుకు ? సీ వివేకమంతా నశించి 

హోయేంత సౌందర్యం ఏం కనపడింది నీకు? ఆమె తను కాంతియా, అది |పపంచాన్నంతా 

తలకిందులు చేయజాలింది కాదే. కులీనతా, అందచందాలు, ఏమాత్రమూ చలించని నిపై 

మక్కువ కల సుందరాంగు అెందరో ఉన్నా రే. చక్కని చుక్కలు పరమ శోభాలకలు 

ఎందరో ఉన్నారే సీ నగరులో. వారందరిసి మించినదా ఆమె. ఆమెలో ఏం చూశావు నీవు? 

\ 

ఆశ్రితులందరికీ దరిచేరిన వారందరికీ కల్ప వృక్షమైన వాడా! ఈమెను తీసు 

కోని రావడానికి నిన్ను ('పేరేపించిన ఆ తలపు లెటువంటివి? ఆమె అందరినీ మించిన 

అందగత్తె అనా! మనోజ్ఞమూర్తి అనా! లేదా అందరినీ మించిన కులీనురాలనా ? లేక 

వివేకవతి అనా! నేను ఎరిగినవారందరి కన్నా ఈ విషయంలో ఆమె ఏ విధంగా అధికు 

రాలు? నీ అవివేకం వల్ల, విచక్షణారాహిత్యం వల్ల ఆమెపట్ట నీవు మతి భష్టుడ వె 

పౌయినావు. ఓ మహారాజా మరు §ల జీవితాలు వర్షాకాలపు కుక్క_గొడుగులవలె నించి 

పోయేవే. 

ఇదివరలో దేవదేవుని పరకువుకూడా నిన్నుదూసుకొని పోయినప్పటికీనిన్ను చంప 
లేకపోయింది. కాని ఇప్పుడో కేవలం బాణాలుకూడా మహారాజువైన నీ తనువును తూట్టుపొడచి 

సీ నోటినిరక్తంతో నింపివేశాయి, ఓ మహా పభూ సి ఇల్లాలి కోకదందహ్యమైన అగ్ని పవేశాన్ని 

సూచిస్తున్న ట్టుగానా 2 

ఓ మహారాజా ఈ యుద్ధభూమిలో మహారాజోచితంగా ఎందుకు నేలమీద వొరిగి 

వున్నావు. దయతోలే. ఆబలలెందరితోనో నీ ధర్మపత్నినైన నేను నీతో అమృతో వమానమైన 

పియభాషణములు చేయించేవాళ్ళం, విలపిస్తున్నాము. ఒకరికొకరు ఓదార్చుమాటలు చెప్పుకొని 
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ఈ దుఃఖాన్ని భరించడానికి చేస్తున్న (పయత్నంలో మనోహరమైన కలువకన్ను లనుంచి 

మలినా |శుధారలతో ఈ |పపంచమంతా మసక బారిపోతున్నది. 

(అను, (ల్రీ ని, దామోదరోన్ వళ్ళ, 

భాషాకెౌెటిలీయం 
/ 

| కౌటిల్యుడి ఆర్థశా స్త్రం పై వెలువడ్డ వ్యాఖ్యానాల లో ఆధునిక భారతీయ భాషలన్నిటా 

తొలుతగా వెలుపడిన వ్యాఖ్యాన మీభాషా కౌటలీయమని చెప్పవచ్చు. క ర్హృత్యం తెలియని ఈ 

వ్యాఖ్యానం (పాచీన మలయాళ భాషలో రచిత మైన పన్నెండో శతాబ్దర చనగా కొందరు విద్వాం 

సులు భావిస్తున్నారు. మలయాళంలో లభ్యమవుతున్న తొలి వచన రచనల్లో ఇది తొలిది. 

మూల (గంథంలో మూడింట నాలుగువంతులు ఈ భాషా కౌటిలీయం వ్యాఖ్యానిస్తు నృ ది. అర్థ 

శాస్త్రంపై తాముకూర్చిన సంస్కృత వ్యాఖ్యానంలో డా॥ గణపతిశాన్రి గారు ఈ వ్యాఖ్యాన 

(గ్రంథాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. పస్తుతం తీసుకున్న ఈ భాగం 41వ పకరణంలోని 

24వ అధ్యాయంలో 2 వ అధికరణంలోది. వ్యపసాయశాస్తానికి సంబంధించినది, (సంగ. | 

సీతాధ్యక్ష అనేది సూతం. సీత అంటే కృషి. ఆందువల్ల సీ తాధ్యక్ష అనే సూతం 

వ్యవసాయ పర్యవేక్షకాధికారిని నిర్దేశించి చెపుతున్నది. 

ప్యవసాయ పర్య వేక్షణాధికారికి కృషి తం తాన్నిగూర్చి, శుల్చశాస్రాన్ని గూర్చి, 

పృషాయుర్వేదాన్ని గూర్చి పరిజ్ఞానం వుండాలి. కృషితంతమంటే పరాశరుడున్నూ 

ఇతరులున్నూ వర్ణించిన వ్యవసాయ శాస్త్రవిజ్ఞానం. శుల్చశాస్త్ర మంటే భూమి సారజ్ఞానం, 

భూమి సారజ్ఞానం వున్నవారికి అం టే భూమితత్వాన్నిగూర్చి శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం కలవాళ్ళు 

భూమిలో జల సమృద్ధిగల (పదెశాలను ఇరు గుర్తించగలరు, వృషాయుర్వేద మంటే వృక్ష 

శాస్త్రజ్ఞానం, ఆందరికీ తెలిసిందే. 

నాగలితో భూమిని చాలాసార్లు దున్నాలి. “స్వభూమౌ” అంటే ఏ భూమికి ఏవిత్త 
నాలు అనుకూల ఫలితాన్ని ఇస్తవి అని. అటువంటి ఆయాభూ ముల్లో దాసజనమూ, కర్మ 

కారులూ, దండ (ప్రతిక ర్రలూ భూమి దున్నడానికి వితానాలు చల్చడానికీ నియోజితులు కావాలి. 

దాసులంటే సేవకులు. కర్మకారులం టి [శామికులు. దండ(పతిక ర్రలంచే బంధితులు. 

వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన సంవత్సరాలనుగూర్చి ఇటుపపెన వివరిస్తున్నాము, “వర్ష 
(తిభాగం పూర్వపశ్చిమయోః''; అంటి అవణి, వురత్తాటి, అయైపిక ,కార్తీ కమాసాలు నాలుగున్నూ 

వర్షర్తువు. అవసరమైన వర్షంలో అరోవంతు గనక ఈ బుతువు మొదటి నెల అయిన ఆవణి 
మాసంలో కురిస్తే, ఇంకో అరోవంతు కనక ఈ బుతువులో చివరిదైన కార్తీక మాసంలో 

కురిస్తే, ఇకమిగిలిన రెండింట మూడువంతులు మిధ్య నెలలె నపురత్తాటిలోను, ఆయపికలోనూ 
కురిస్తే అటువంటి సంవత్సరాన్ని సుషమ వత్వరమంటారు. వ్యవసాయానికి సుషమ వత్సరం . 

చాలా మెలైనది. 
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ఇటువంటి వర్షాగమనాన్ని బృహస్పతి స్తానాన్ని బల్లి, చలనాన్ని బట్టి, గర్భాధానాన్ని 
య © ట ట ఓ 

బట్టి ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. గర్భాధానమంటే మార్గశి మాసంనుంచి తరవాత అరునెలల్లో 
కనవడేమంచు, గాలి, ఉరుములూ, అనిఆర్థం. శుకుని ఉదయాస్తమయాలు, నవ గహాలలో 

శుకుని సంచారమూ, తరవాత సహజ, అసహజ లక్షాణాలైన సూర్యపరివేష మూ, ఇటువంటి 

వర్షాగమనం గూర్చి ముందుగా తెలుసుకొనడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. 

ఇటు తర్వాత సుషమ సంవత్సరంలో కురిసే మేఘాల రకాలనుగూర్చి తెలుసు 

కొందాం. మూకురకాలై న మేఘాలు ఈ సంపత్సర ములో ఏడురోజుల పాటు అదే పనిగా 

కురుసాయి. ఎనభై రకాలయిన మేఘాలు తుష్పర కురుస్తాయి, అరవైరకాల మేఘాలు కనపడ 

తాయి కాని ఒక)_చినుకు కూడా రాల్బవు. ఈ రకమైన వర్షపాతమంతా కూడా అన్ని రకాల 

విత్తనాలకు, మొలకలకూ కూడా మంచిది. 

గాలీ ఎండా లేకుండా నాలుగు నెలల కాలంలో వానలు మూడుసార్లు కురి స్తే, ఒక 

సారి కురవడానికి మరోసారి పడటానికి మధ్య ఆవుపేడ ఎండి గట్టిపడగల వ్యవధానంవుంటే 
ఆ యేడు పంటలు బాగా పండుతాయని నిశ్చయం. 

వ్యవసాయ వర్యవక్షాణాధికారి విత్తనాలు ఎదబెట్టాలి. వాటికి కావల్సినంత తడిని 

ముందుగానే నిర్ణయించాలి దన్ని ఆ బుతువును బట్టి, భూమి స్యఖావాన్ని బట్టి నిర్ణయించాలి. 

విత్తనాలను ఏడుర్మాతులు మంచుకు తశవనివ్వాలి, ఆ తర్వాత ఏడురోజులు 

ఎండకు ఎండనిన్యాలి. కోశిధాన్యపు విత్తనాలు ఇదేవిధంగా మూడురోజులు కాని ఐదురో జులు 

కాసి వుండేట్లు చెయాలి. కాడలునరికి పెరుచేసే పంటవిషయంలో ఆ విధంగానరికిన ముక్కల 

చివరలను నెయ్యి. తేనె, పందికొవ్వు, ఆవుపేడ కలిపిన విలేపనంతో ముందుగా పూసినాటాలి, 

దుంపల, గడ్డల మెర్గను కోసి నముక్క లకు నెయ్యి, తేనెలు పూయ్యాలి. అసి బీజాలు, పత్రి 

విత్తులు మొదలైన వాటికి ఆవు పేడవూయాలి. మామిడిచెట్టు, జీడిమామిళ్ళు మొదలై నవి 

నా టేగుంటల్లో ఎముకల భస్మం ఆవుపేడ నింపాలి. మొక్కలు పెరిగి పెద్దవై పుష్పించి 

ఫలించే సమయానికి వ్యవసాయశా స్త్రంలో చెప్పినట్టు ఆయా ఎరువులు వెయ్యాలి. 

మారాకువేసేతరుణంలో రెండు మూడు ఆకులు వేసినస్థితిలో మొక్కలకు చీడ 

ఫేడలనుంచి సంరక్షణగా ఒకరకపు ఛిరుమీల ఎండుపొడితో ఒక రసాయన [దవ్యం 

మిళితంచేసి ఆ మందు చల్లాలి, 

పాములు రాకుండా వుండేందుకుగాను పత్తి విత్తులు, పాను కుబుసమూ కలిపి 

కాల్సిన పొగ ఆ పదేశ మంతా నిండేట్టు చేయాలి. 

(అను॥ (శ్రీ చెమ్ళునం చాకో), 
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రామ పణిక్కర్ 

వివరా (తి మహాత్మ్యం 

వావొత్ళుథు దివ్భువదవబినొందణం, 

[14 వ శతాబ్దంలో ఉండిమలయాళ సాహిత్యాన్ని సుసంవన్నం చేసిన నిరణం 

రచయితల్లోని మహారచయిత రామపణిక్కార్ , ఆయన రామాయణం చాలా విఖ్యాతినందింది. 

బహుశా మలయాళంలో వెలువడిన సంపూర్ణరా మాయణ మహాకావ్యాలలో అదే తొట్టతొలుతటిది 

కావచ్చు. ఈ రచన ఆయన |వాసినదే మరోకకావ్యమైన శివరాతి మహాత్మ్యంలోనిది. నూట 

యాభై పద్యాలలో రచితమైన ఈ కావ్యంలో సుకుమారుడు శివర్మాతి జాగరణ ఫలాన్ని 

పొందడం ఇతివృత్తం. (సం॥). | 

నందీశ్వరుడు ఉమానాథుని వికసిత పద్మపాదాలకు మొక్కి సవినయంగా ఈ 

విధంగా విన్నవించుకున్నాడు, న జగదిశ్వరా సపరివారంగా యమధర్మరాజు వచ్చి మహో 

[ప్రభువుల దర్శనంకోసం వచ్చివున్నాడు. దేవరవారు ఏమి సెలవిస్తారతడికి, వెళ్ళిపొమ్మ ంటారా 

లేక లోపలికి రానివ్వమంటారా!: తమఆజ్ఞ శెలవిన్వండి మహాపభూ, 

చతుర్వేద _(పభపస్థాన మైన పరమేశ్వరుడు తన కరుణాకటాక్ష ఏక్షణాన్ని బరపి 

తక్షణం తనని దర్శించవచ్చిన అతణ్ణి లోనికి పవేశ పెట్టమని కోరాడు. అప్పుడతడు (నంది) 

ఉల్పాసంతో యముడి దగ్గర కువచ్చి ఇట్టా అన్నాడు. “మలు మేలు. వచ్చి జగదీశ రెళశ్వరుణ్ణి 

దర్శించండి. పార్వతీ (పాణనాథుజ్ఞి. 

ఇది వినగానే యమధర్మరాజు పరమేశ్వరుడి సన్ని ధికి వచ్చాడు. అక్కడ అసంఖ్యా 

కంగా స్వామివారి ముందున్న భూతగణాలను చూశాడు. వారంతా పరమానంద భరితు లై 

వున్నారు. పరమ పవి|తమె ఆత్యంత కోభస్కరంగా. స్ఫాటికమనోజ్ఞ దివ్యతనులై , చంద 

రఖాలంకృతులై దర్శనీయులై ఉన్నారు. 

చె వస్యతుడికి పరమ వవితులు, అమితఓజస్వంతులూ అయిన గణనాథులను 

చూడగానే చాలా సంతోషంకలిగింది. గణాది పతులందరూ చతుర్హస్తులు. భస్మాలంకృతులు, 

చర్షాంబరధారులు, కామజేతవలెనే మహాపరా[కములు. విశ్వగోళశాలను కంఠహారాలుగా ధరించిన 

వారు మాయాతీతులు. 

అక్క_డే యముడు దక్షిణపువైపున |బహ్మనుచూశాడు, సర్వలోకసృష్టిక ర్త అయిన 

విరించినిలఅయన సర్వవెదాలను రాశీభూతంగా సృష్టించినవాడు. ఆయనతోకూడి తరంగిత నీల 

జలరాశిని పోలిన దేహయష్టితోను, కలువకన్నులతోను, కోకిలవాణి భారతీ దేవిని చూశాడు. 
ఆ తల్లి ఆష్టాదళ మహామంగళ కోభాకృతులతో ముల్లోకాలన్నిటిని దేదీస్యమానంచేస్తూ 
ఉంటుంది. 

అటుతర్వాత పశ్చిమ పార్శ్వంలో కృతాంతుడు జగదిశ్వరుడి పక్కనే సనకననం 

దనాదులను, మహర్షులను, వారిలో కెల్లా మహాత్ముడైన వశిష్టులవారిని, మహాభై రవులను, మాతృ 

గణాలను, కాళరా తిని, పాపపతాస్తాిన్ని, ఉజ్జ్వలంగా అధివసించి ఉండటం చూశాడు. 
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ఉత్తరం వెపున సీలమే ఘోజ్ఞ్వలాకారుడై న మహావిష్టువును ఆనర్భ దివ్య రత్నో 

జ్యలభూషలు ఆయన వెడద ఉరంలో దివ్యకాంతు లీనుతూవుండగా కౌసుభ మణిమయోజ్ఞ్వల 

కొంతి మిరుమిట్లు గొలుపుతుండగా తాటంక ద్యుతులు పతిఫలించే చెక్కుటద్దాల దివ్య పభాక లిత 

మెన వదన మండలం ఒప్పారేవానిని అంతకుడు చూళాడు. 

(పభుపాదపద్మాలకు మొక్కి. కృతాంతుడు సాష్టాంగపడ్డాడు. తన దండాన్ని 

(ప్రభువు సాదపద్మాలముందు అర్పించి, అటుతర్వాత లేచి బహుభంగుల జగ దిశ్వరుణ్ణి 

స్తుతించాడు ముకుళితహస్తుడై. అప్పుడాయన మన స్పెంతో ఆహ్లాదం పొందింది. 

ఓ _సర్వజగ్మ్యతభూ, జయము జయము, సివుతప్ప మాకింక శరణ్యుడెవ్వ 

రున్నారు. 

ఓ పర్వతరాజపుతి (పాణ|పియా జయము జయము. జగములన్నీ స్వే, సముద 

సార్వతరంగాకృతి సము దజలానిదె అయినట్టు దిక్చాలకుల మైన మేము దేవపభువులమైన 

మేమందరమూ ఈ మా పదవులను నిర్భయంగా, నియతంగా నిర్వహించ డానికి ని పాదవద్మ 

సేవారాధనమే కారణం. 

ఓ [పాణనాథా, హరా సర్పభూషితుడవైన నీవు భక్తులకు భయదుడవు, జ్ఞాన 

మార పరిజాన శూన్యుడనై సత్యమూ నేను పాపకృత్యాలలో పరి భమ్స్తున్నాను. లీ 
గ ణః న్ న్ 

మహా ప్రభూ, సఠ్వజగ చ్చైతన్యమూర్తి. పరమానంద స్వరూపా, ఎవరై నా కష్టహరణం 

కోసం ఒక్కసారి నీనామాన్ని ఉచ్చరిస్తే చాలు, భయవిదూరమైస లోకాన్ని అతడికి 

(పసాదించగలవు. 

ఇక ఇప్పుడు, నేను చేసిన అపరాథాన్ని (పభూ నీకు విన్నవించుకుంటాను. మీ 
అన్నుగహ పూర్వక మైన ఆజ్ఞాబద్దుడనై విధినిర్వహణ ఆ|పమత్తుడనైె నా కింకరులను సర్వ 

మర్శ్యకోటి (పాణాలను హరించి తీసుకొఎ రావలసిందిగా పంపుతూ వుంటాను. పుణ్యక ర్మల 

నాచరించిన వారికి సౌఖ్యసంతోషాలను, గడవరాని పాపాలనాచరించిన వారికి తగిన శిక్షలను 

విధిస్తూవుంటాను 

దండపాణినై న నేను ఓ దేవా నాశక్షి సామర్ధ్యాలను మేరమీరకుండా నిర్వహించ 

గలుగుళున్నాను. కాని ఇప్పుడు నేను హతపజ్జుణి అయినాను, సీ ఉద్భటాజ్ఞానువర్తుల వల్ల. 
“కర క్ష్ యు ణ్ 

వాళ్ళు నాకింకరులను హతమార్చారు, పాపాత్క్ములలో కెల్టా పాపాత్ముడై న సుకుమారుణ్ణి పట్టి 

తెస్తున్న సమయంలో. 

వాడెన్నో గోవులను వధించాడు. [బాహ్మణులను పరిమార్చాడు అనేక బాధలకు 

గురిచేసి. చండాల వనిత సంపర్కంలో మద్యమాంసాలు కడుపార (గోలాడు. దార్దు 

కొల్పగొట్టి ఇతరుల సౌత్తు దొంగిలించాడు. ఆ చండాలికి ఎందరో కొడుకులను కన్నాడు, 

వాళ్ళంతా మహా పాపాలను మించి మిక్కిలి భయంకరా కృతులుగా వున్నారు. 

అటు తర్వాత ఆ చండాలి కాలగతి చెందగా దాని ప్వుతిక అయిన ఇంకొక 

చండాలితో, ఇదితన కన్నకూతురే అయిన బహుకాలం శరీర సౌఖ్యాలలో మునిగి తేలి దీనివల్బ 
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కూడా ఎందరో కొడుకులను కన్నాడు. సుకుమారుడు చేసిన మహాపాపాలను ఆకాశపకిత 

మైన వర్ష బిందువులను లెక్కించడం ఎంత దుస్సాధ్యమో ఆంత దుస్సాధ్యం, భూమి మీది 

ఇసుకరేణువులను గణించడం ఏ విధంగా అయ్యేపని కాదో అదేవిధంగా వాడి పాపాలు 

లెక్క పెట్టడం అసంభవం. 

ఓ దేవాదిదేవా! మహాపాపి అయిన పతిత ద్విజుడు సుకుమారుడు నీ కై లాసధా 

మాన్ని పొంది పరమానందస్థితి వానికి చేకూరగా ఇక ముందు ముందు పొపాత్ములకు 

పుణ్యాత్ములకు భేదం తెలుసుకోవడమే కష్టమై పోతుంది. 

(బహ్మాది సకల ప్రాణులుకూడా అనునిత్యం దేవర వారి ఆజ్ఞలు కిరసా వహించి 

నిర్వహించడంలో పలు ఇడుములకు గురి అవుతూనే ఉంటారు. నాకు చాలా బాధ కలిగించే 

విషయం ఏమిటంటే ఎవరి ఆజ్ఞలను ఎప్పుడూ తలదాల్చని నిర్వర్తి ంచని వాడు సుకుమారుడు, 

కాని ఇప్పుడు నీవు సుకుమారుడికి పరమ పాహ్యమైన స్థితిని పసాదించావు. వాడు పాపాలు 

తప్ప మరేమీ చేయలేదు అందువల్ల స్వామీ సీక్రీర్రి కి కళంకం వచ్చింది. 

సరె. ఇదంతా ఇట్టా జరిగింది. జరగనీ. నీకు అత్యంత విధేయుడనై సర్వమూ 

నివేదించుకుందా మని నేనిప్పుడు వచ్చాను. సరే. దయతో నన్నను [గహించి నన్నికముండు 
ఎలా నడచుకోమంటారో ఆజ్జాపించండి. దేవరవారి దివ్యచిత్తానికీ విషయం తీసుకొని 

రావడం వల్ల న్మాబతుకు సార్థక మైంది, మీ పాద పద్యాలకు మొక్కు_తున్నాను”. 

ఈ మాటలతో అంతకుడు (ప్రభువు కాళ్ళమీద పడ్డాడు. పర మెళ్వరుడు యముడి 

- పట్ల ఎంతగానో (పసన్నుడై అతల లేవనెతాడు. నవ్వుతూ మృదు మధుర వాక్కులతో 

ఇట్టా చెప్పాడు. “ఓ, యమధర్మరాజా. అ్యపతిహతంగా నీ ఆజ్ఞలు ఎల్హపుడూ కొనసాగడ 

మనేది నాకేనాడూ అగారవంకాదు. అవి జరిగి తీరవలసిందే అముతే ఇప్పుడు ఇట్టా 

జరగడానికి తగిన హేతువు లేకపోలేదు. దాన్ని ప్పుడు సిక చెప్పుతాను. 

నిజమే. నీవు చెవ్పీనట్లు సుకుమారుడు పరమ పాపాత్ముడే, ఆయితే ఒకరోజున 

మోహాంధకారంలో మునిగిపోయి. చండాలికోసం పువ్వుల నిమిత్తం అతడు నాదర్శనం 

చేసుకున్నాడు. ఆ ర్యాతంతా శివర్శాతి జాగారం చేశాడు ఇతర భక్తులతో పాటుగా. ఆతడి 

మనస్సంతా ఇతర పాపచింత ఏమీ లేకుండా నాపెనేమగ్నం చేశాడు ఆ రోజున, 

వాడికి పుణ్య వర నమంటూ లేనేలేదు. అయినప్పటికి అనాటి అతడిధ్యానం 

అనంతమైన అతడి పాపాలన్ని టినీ పోకార్చింది. జ్వలితాగ్నిని ఎవరైనా ముట్టుకుం టే, ఆది 

కాలుస్తుందని తెలియక ముట్టుకున్నప్పటికీ అది అతణ్ణి కాల్చి వేస్తూంది. ఆదే విధంగా ఆ 
రోజున అతడి పుణ! $[వతపాలనం అతడి పాపాలనన్ని టినీ దహించి చేసింది. అందువల్ల నేను 

అత్యంత పీత చిత్తుణై అతడికి గణాధి పత్యాన్ని (పసాదించాను. 

(అను; (శ్రీ ని. దామాదోరన్ నీళ్ళా) 
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కృషగాథ 

గోదికాబియోగం 

| ఒకవైపున మలయాళ కవిత్వాన్ని నంస్కృృతమూ, మరొకవై పున తమిళ మూ 

పభావితం చేస్తూవుండగా చెరు స్పేరి తన దిర్జకావ్యాన్ని మలయాళ భాషకు అత్యంత సహజ 

సిద్ధమైన ౩౫ లిలో రచించాడు. 1వ శతాబ్దంలో విరచిత మైన ఈ కావ్యం భాగవత దశమ 

స్కంధం ఆధారంగా వెలువడినా, ఆయన మౌలికమైన ఉపజ్ఞ ఈ కావ్యంనిండా చోటుచేను 

కొంది. 16000 పంకులకు తగ్గకుండా వున్న ఈ కృతి వివిధ భాగాలుగా విభక్త మైవుంది. 

పస్తుతం ఈ ఘట్టం గోపికా దుఃఖం అనే ఘట్టం నుంచి స్వీకృతం, [ప్రణయ లీలా విహారు 

డైన శ్రీహరినుంచి తమ వియోగానికై. తపిస్తున్న గోపికల పరితాపమే ఇందలివస్తువు. (సం॥) | 

ఓ తుమ్మెదలారా ! 

ఆతని పారవశ్యంలోనే బీవించే మా (_పియుళ్ఞి మీరు తిలకించారా ? 

పారవశ్యంతో పిల్లన గోవినూదుతున్న ఆతనిని 

ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా చూసారా ? 

మందారా, చెప్పవే, అ పంక జాతుని, అందాలవాల్ల్ణి 

నువ్వు చూసావా ? 

ఓ అలసిపోయిన కాలమా ! రెండు రూములో మరెక్కువో 

అ మోసకాడు మమ్ములను వదిలి వెళ్ళాడే ! 

ఓ కేశవా |! నువ్వు అతన్ని చూసివుంటే 

మాతో నిజం చెప్పు ! 

నువ్వం టె ఆ నల్లనివానె కిష్టం 1 

సీ కుసుమాలు ఆతని వర్ణమే కదూ 

పిచ్చె త్రించే ఆతని మురశీరవాలకు 

మేము పూర్తిగా లొంగిపోయాం. 

అతనితో ఆడాము పాడాము ఉప్పొంగిపోయాము 

ఆ తరువాత : ఆ మరుక్షణం : అతను వెళ్ళిపోయాడు. 

పూలతో వ్యాపించి వికసించిన ఓ ఇరంజీ ! 

న్మిదనుండి లెచి చురుగ్గా చెప్పు : 

అతనెక్కుడ | పంకజాతుడు ! ఈ రోజెక్క డ 1 
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ఓ అశ్వత్థ వృక్షమా : అచ్యుతునికి నమ్మదగినదానివి. 

గోపికలమైన మాకు వేదన కలిగించవద్దని చేప్పు. 

రీ పొన్నవృక్షమా | మమ్ములను విడిచిన 

వెళ్ళిన పియునికోనం గాలిస్తున్నాం. 

ఈ వనంలో నిజంచెప్పిన వారిలో మొదటిదానివి కావే ! 

- ఓ! అతనెక్కడ, 

కీ అ_త్రివృక్షమా ! మా హృదయాలను స్పందింపకేసి నవాడు 

ఆ నాయకుడు మమ్ముల నొదిలాడు. మూర్చిల్లాం | 

మరి మేమో! ఓ అత్తివృక్షమా ! వేదనతో దహించిపోయాం 
చర్మం, ఎముకలు మాతమె ఇక్కడ నిలుచున్నై. 

ఓ రావివృక్షమా ! నారాయణుని చూసావా ? 

నువ్వు చూస్తే, స్పష్టీక రించు. 

నిష్కపటంగా ఉంటే నీకు పోయేదేమీ లేదు. 

కా నేపాలోచింపు, మనమంతా స్రీలంకాదూ 

వనమంతా గాలించాము. లాభం లేక పోయింది. 

ఏ ఒక్కరూ అతన్ని ఎక్కడా చూడలేదు. 

ఏమే కలవభామా ! తలొంచుకున్నావు ? 

సీ వికసింపు సొంపుకన్నా ఆతని చిరునవ్వే ఇంవుగాఉందా ? 

అందువల్ల అతనిపట్ల ఈర్ష్యను పెంచుకుంటున్నావా ? 

ఓ కనకాంబరమా ! ఇవాల్లిరోజు మా [పియతమ 

నాయకుడు, ఆ యదు(శెష్టుని ఎక్కడైనా చూసావా ? 

ఇక్కడ (పతిరోజు ఒక్కక్షణం అతన్ని నిలుపుతాం. 

ఆ తరువాత ఆతను మెల్లగా తప్పించుకుంటాడు. 

మా హృదయాలను ఇలా మోసం చేస్తాడని మేము 

ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. 
ఓ జింకలారా ! పొదల్లోంచి తలంచుకొని 

ఎందుకలా పారిపోతారు ? 

ఆగండి ! మేము బాణాలం కాదు! భయపడి పారిపోవద్దు. 

వెరిగా ఎందుకలా పారిపోతారు ? 

దగ్గరగారండి, మెం మీకు నిజం చెప్తాం: 

మా | పియుడు, మా జీవితాధారం మమ్మల్ని వదలి వెళ్ళాడు, 

మేము మరి మగదిక్కు లనివాళ్ళం | 
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మా సంపద దారిలో పోయింది. 

అటుఇటు చూసూ, నిగ్గ ఏడి, అజాగ త్రగా అరుస్తూ, పిలుస్తున్నాం. 

మము మరణించటానికికూడ సిద్ధంగా ఉన్నాం. 

ఆతని మురశీరవాలు వినిపిస్తే 

వేగంగా వెళ్ళి అతనికి విడిగా వినిపించండి. 

అతనిని మీరు జేరుకున్న ప్పుడు. 

అప్పుడు మా బాధ ఉపశమిస్తుంది. 

ఓ మయూరాలూ! దైవికంగా ఈరోజు 

మా (పియుజ్జి కేశవుని చూసారా ? 

తరచుగా అలరి ఆటలతో నెస్తగాళ్ళతో 

నెమలి ఈకలకై వసాడు. 

అట్టా ఎక్కడైనా చూసివుంటి 

అన్నుగహించండి ! ఓ అనుగ్రహించండి ! 

దయుంచి మాట్లాడండి | 

దుఃఖంతో సగం వెరితనంతో 

వి శాంతి లేకుండా తిరుగుతున్నాం | 

అతనికోసం (పతిచోట వెతుకుతూ పిలుస్తున్నాం 

అడవికోళ్ళ ! మీరు అతన్ని చూశ్లేదు. 

చూసారా ? 

గోకులాధిపతి తిరుగాడటం ? 

అతికష్టంతో నడుస్తూ తిరిగాం! ఓ ఏమిదుఃఖం ! 

అడుగుతూ తిరుగుతూనే వున్నాం కాని ఎక్కడా అగుపడలెదు ? 

వి పిస్తూ విద్దివంగా బలహీనంగా ఎందుకుండాలి ? 

ఎదుర్కొందాం ! మనకతను కనిపించలేదు. 

ఓ శాంతమైన హంసా! ఎందుకీ నిరంతర దుఃఖం : 

నందనందనుని నువ్వు చూళ్ళేదా ? 

ఏమి చెయ్యాలో, చెయ్యకూడదో తెలియదు. 

చింతా కాంతులమై ఏడుస్తూ మేమూ జీవిస్తున్నాము. 

&ఓ చామంతీ ! అతి చల్లనైన శీతాకాలంలో 

నిశ్చలంగా ఉన్న 

క లువభామల్హా, స్రీలం అందరం ఏక్షిస్తున్నా౦ ] 

మేము మీ పక్కకొచ్చి నిలుచున్నాం ' 
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మా [పియుడువచ్చి మా గుండెల్ని 

సంపూర్ణంగా విహ్యలంచేశాడు. 

నవ్వుతూ మావద్ద నిలుచున్నాడు. 

ఆ తరువాత మమ్ములనొదిలి కేవలం 

దుఃఖంలోముంచి మెల్లగా అడవివదలి వెళ్ళాడు. 

ఇకనుంచి మాకు మంచి ఏమ్మాతం తెలియదు. 

మేము కాలి ఇట్టా దహించుకు పోతున్నాం ! 

విడలేని ఒకతె మ్మాతం 

మా పియుడైన కజ్బ్జని తనవద్ద ఉంచుకుంటుంది. 

ఓ వనదెవతా ! అతను ఎటు మాయమయ్యాడో చెప్పు! 

మేము అక్కడికి వెడతాం ! 

ఓ ఊదారంగు ఫలవృక్షమా నువ్వు చూ శ్రైదా 2? చూసావా? 

దేదీప్యమానంగా వెలిగే మా _వియుజ్జి చూసావా ? 

అయ్యో ! మమ్మల్ని ఇలా తిరగమని శిక్ష విధించాడు. 

తియ్యని కేతకీ! నిన్ను మెల్లిగా అడుగుతాను. 

సూటిగా చెప్పు! నన్ను మోనగించవద్దు! 

నువ్వు చూడలేదు ! మా దియుణ్ణి నువ్వు చూసావా? 

నల్లగా కారుమేఘంలా వుంటాడు. 

నల్లని మేఘాలు అతని శిరసుపై కొప్పులా అలంకృతమౌతై. 

పాదాలకు అందియలు, చేతిలో మురళి, 

అభరణాలంన్ని టితో, సుందరాకృతిని 

తేజోవంతమైన వస్తాలతో నింపి, 

కరగించే మాటలతో 

నుదుటిమీద ఉంగరాల జుట్టుతో మరసిపోతూ 

తేజస్సుతో పోల్చటానికి తిరు గులేకుండ 

నుదుట ఒక కుంకుమ తిలకంతో 

తియ్యగా అప్పుడప్పుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ, 

ఒక విధంగా స్త్రీల మనస్సులనే బద్దలుచేస్తూండే 

అతన్ని చూడకుండా మాట్టాడకు. 

పొంగిపొరలే దుఃఖాన్ని నింపుకున్న మా హృదయాలు 

ఈ వార్తతో బద్దలొతై. 

(అయ. 

మలయా ళం 
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తుంచట్లు ఎజు త్తచ్చన్ 

మహాభారతం 

(నతీకారో౦ 

| తుంచట్టు ఎజు త్తచ్చన్, 16వ శతాబ్దంలో జీవించి, పేరువడసిన మహాకవి. 

ఆయన తన మరువలేని, ఆధ్యాత్మ రామాయణము, మహాభారతము అనే రచనలద్వారా 

మలయాళ సాహిత్యాన్ని ఒక స్థాయికి తెచ్చారు. ఉపనిషత్తులకు దగ్గరగా ఆధ్యాత్మిక 

చింతనతోసహా హరినామ కీ ర్రనతోనహా చాల ఇతర రచనలు ఆయన చేసినవే అని అంటు 
న్నారు విద్వాంసులు. పస్తుతభాగం మహాభారతంలోని కర్ణపర్వంనుండి |గహించబడింది, 

ఇందులో భీముడు దుశ్శాసనుని పై తీర్చుకున్న ప్రతీకారం వర్ణింపబడింది 1 

“పొగరుబోతు దుర్మార్గుడా ! ఇటురా! 

దుపదరాజ ప్వతికను నువు అవమానం చేసావు. 

ఆమె సొగసైన కబరీభరమ్మును పట్టి ఈడ్నుకొచ్చావు 

వివస్త్రను చేయాలని, చెప్పలేని అవమానాలు కల్లించావు. 

ఆ ఘారకృత్యాలను నేను మరువలేను. 

సురానురులు మానవులు తిలకించుచుండ 

ఆ పతీకారాన్ని తీర్చుకుంటాను 

రణరంగంలో ఆ |పతీకారంతోనే నిన్ను మట్టు పెడతా 

మెఘగర్జనతో , దుశ్శాసను తిలకించిని భీముడిలా పల్కాడు. 

రథసారధిని, అశ్వాలను ముందుగా మర్దించాడు. 

ఆ తరవాత రధాన్నే పూర్తిగా ధ్వంసం చేసాడు. 

దుశ్శాసనుడు ధృడసంకల్పంతో ముందుకురికి, 

బల్టెం, బాణం, చ కాలతో 

ఖీముని దేహానికి గాయం కల్లించాడు. 

ఎగురుతూ ముందుకురికి 

మేఘగర్జనతో భీముని రథాన్ని నాశనం చేసాడు. 
ఇద్దరూ చ|కాలను హస్తాలలో ధరించారు. 

అసాధారణమైన మల్లయుద్ధం చేసారు. 

రణరంగంలో అల్లకల్లోలం కలిగించారు 

దేహాన్నుంచి కారే రుధిరాన్ని 

చేతో నేలకి తుడుస్తూ 
Pal 
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నయనాలలోని ర కం తుడుచుకుంటూ 

[కోధావేశంతో పళ్లు కొరుక్కుంటూ 

ఒకరినొకరు పిడిగుద్దులు గుద్దుకుంటూ 

కళ్టు గిరగిరా తిప్పుతూ 

కిందపడుతూ మళ్ళీలేస్తూ 

ఒడలంతా ధూళిధూసరాలతో నింవుకుంటూ 

ఒకరి మెడను ఒకరు ఎగిరి పట్టుకుంటూ 

పదునైన నథాలతో గీరుకుంటూ: పొడుచుకుంటూ 

మాంసఖండాల్ని చీలుస్తూ 

ఒకరి నొకరు పాదాలతో తొక్కుకుంటూ 

వేదనతో ఒకరి హస్తాలను ఒకరు తిప్పుకుంటూ నొక్కుకుంటూ 

ఒకరి కేశాలను ఒకరు పెరుక్కుంటూ 

రకాన్ని అన్నివైపులా జల్లుకుంటూ 

చేతుల పటుత్వం ఎంచుకుంటూ 

ధృడంగా పాదాలపై నిలబడి 

ఒకరినొకరు ఢీకొని దొర్లుకుంటూ 

చూచువారలకు వఖీతి కలిగించెరీతి 

వారు యుద్ధాన్ని చేసారు. 

దుశ్శాసనుడు గెలుస్తాడని కొందరు 

భీముడు జయిసాడని మరికొందరు 

“భయాన్ని పారదోలి వారి విన్యాసాలను తిలకించండి. 

చూట్టానికి భయంకరంగా ఊందిది 

మల్లయుద్ధ మే నిజానికి భయంకరంగా ఉంది.” 

అదిచూ సె జనసామాన్యం ఈ విధంగా మాట్లాడుకున్నారు, 
అహంకారంతో విజయం సాధించినవానిలా 

కొద్దిసేపు శ|తువును అలక్ష్యం చేసి, 

భీముడు శ్యతువుపాదాలువట్టి పడదోసి 
నరికి పడేశాడు, 

మానవులు దేవతలు వారిద్దరినీ తిలకించుచుండగా 

భీముడు అతనిపై కూర్చుండి తొక్కివేసాడు. 
భీమసేనుడు ఎటువంటి సంశయం లేకుండ 

దుశ్శాసనుని వక్షస్థలాన్ని, తన ఖడ్గంతోను, తన 

నఖథాలతోను చీల్చాడు. 

లో 

మలయాళం 



ఒక |పవాహంలా వేడి రుధిరధారలు 

కట్టలు తెంచుకుని (పవహించినవి. 

వేగంతో ముందుకు పవహించే రుధిరధారలను 

ఆసోశ్యాదిస్తూ, గర్జిస్తూ గంతులు వెళాడు. 

మళ్ళీ ముందుకొంగి పుక్కిటబట్లాడు. 

గర్వంతో నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు. 

“నా నాలుక, నా కడుపు సంతృ ప్రిచెందాయి. 

మడసిన శ|తువు పేగులను 

తన మెడచుట్టూ పూలమాలగా వేసుకున్నాడు 

చిందులు తొక్కుతూ, తొడలు చరుస్తూ 

థీముడు రణరంగంలో పెద్ద సంక్లోభాన్సి కలిగించాడు. 

(అను॥ డౌ. దీ. కె, నారాయణ వీళ్ళ) 

కుంచన్ నంబియార్ 

మృత్యు వే లేకపోతే 

[18వ శ తాబ్దపు అర్ధభాగంలో, మలయాళ సాహిత్యంలో _పసిద్దులైన మహా 

కవులలో, కుంచన్ నంబియార్ ముఖ్యుడు. 408 తక్కువ కాకుండా, తుళ్లల్ పాట్టులను, 

తుళ్చల్ నాట్యనికి అనుగుణంగా, రచించి, ఈ నాట్యానికి మూలకారకుడ య్యూడు. తుళ్లల్ 

పాట్టులే కాకుండ, మలయాళంలో చాల రచనలు చెసాడు. అది శ్రీకృష్ణచరితం, మణి 

[పవాళం, భాగవద్దుతు-పధిన్నలు (విట్టం, భాగ వతం- ఇరుపట్టినాలు (వీట్టం రుక్మిణి స్వయం 

వరం, పొట్టు (విట్టం, శనిలావతి-నాలు (విట్టం, చాణక్యస్నూ తంకి లిప్పాట్టు, నలచరితంకి 

లిప్పొట్టు, పంచ తంతంకి లిపాట్టు మొదలై నవి. కొంత మంది పండితులు ఇతనిని, కేరళ 

సంస్కృత పండితుడు రామపాణి వాడతో పోలుసారు, (పస్తుత భాగం పంచెదోపాథ్యానం 

తుళ్లల్ నుంచి గ్రైకొనబడింది. ఇందులో కవి, యమధర్మరాజు, మరణాధిపతి, బలి కార్య 

క్రమంలో నిమగ్నమై, |పపంచాన్ని దాని మార్పుకు దాన్ని వదలి వేయటం వర్ణించాడు. | 

ముసలి వారంతా భూమిపై మూగటం పారంభించారు. 

వారు మరణించరు ఎందుకంచే మరణం అక్క_డ లెదు 

తాతయొక్క ముతాత ఇంకా బతికే వున్నాడు 

ఆయన ముతాత కూడ జీవించే వున్నాడు 

ఆయన అయిదు వందల సంవత్సరాలు 

పిల్లలకో సం బతికే వున్నాడు 

తాతకు తాత లున్నారు. 
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గంజికోసం అక్కడ ఏర్పాటు లేదు 

పది మచికల బియ్యం పిల్దల కే చాలదు 

పెద్దవారికి వంద మచికలు కావాలి 

చిన్న చిన్న మొతాలలో వారికి పెడితే 

పళ్టులేని వాళ్టు పదికోట్ల మంది బలవంతులు 

(పతి ఇంటా పడి ఉంటారు బొమ్మలలాగా 

ఆడవారు మగవారు లక్క లేనంత మంది 

వారికను బౌమలు కూడ తెల్ల బారినై 

చాల మంది చెవిటి వారు గుడ్డి వారు 

ఖర్వాటులు 

వారి తలకాయలు కంచు బిందెల కంటె 

బాగ మెరుస్తూ వుంటె. 

వారికి ఎముకలు తప్ప మరేమీ లేవు 

లక్కలెంనత దుఃఖము వ్యననమె వారికి 

ఒక్కరూ తుధతో చావరు 

స్థలం లేకపోవటమే ఒక పెద్ద బాధ 

ఎత్తెన గోపురాలపె నిదురించే వారు 

కింద కొండలపై పడి 

తలను అవయవాలను పగలగొట్టు కుంటారు 

ముసలి వారు ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు-లక్షలు 

వారు పడ్డాకాని ఏ ఒక్క కారణంతోనూ ఒక్క_రూ చావరు. 

రాజకుమారులే అవస్థ లపాలౌతున్నారు 

దొంగ తనకు దొరికింది చెబిక్కించుకుళటాడు గాని చావడు 

రాజ (పాసాదంలో ఖజానాని దొంగిలించటానికీ 

పగలు మారువేషాలలో తిరుగుతారు వారు - 

రాజుల శకి అస్తమించింది. 

పూజలు మానేశాదు దేవాలయాలలో 

మంతులు రాజులకు భయవడరు 

[ప్రజలకు మం్యళులకు దడవరు 

అమర్యాద మోటతనం [పపంచంలో ఎక్కువై నై 

యముని బలులే ఇటువంటి దుర్భటనలకు కారణం 

యజ్ఞాలను కర్మకాండలను: తమ విధులను బాహ్మణులు పరిత్యజించారు 

మలయాళం 



మృత్యు వే లేకపోతే 

పూజించటానికి దేవాలయం లేదు 

మనశ్శాంతి అనలే లేదు 

గర్వంతో ఉన్నజనం వారికి తోచినటు 
య 

పవర్తి, స్తున్నారు. 

మానవ బీవితాన్ని పాలించేందుకు సూ, తాలు 

నియమ నిబంధనలు లేవు, 

నియమవంతులై న స్త్రీల పాతి వత్యానికి భంగం వాటిల్లింది 

మనుషులు చెడునడతగల జీవితాలు గడపటం! పారంభించారు. 

చెడ్డవారు, చావంటే భయంలేక 

ఇట్లా బతకటానికి సిగ్గుపడే వారు కాదు! “ 

జీవనాధారాన్ని కలిగించే భర్తలను , 

వేశ్యలై ఇళ్లనుండి వెళ్లగొ ప్రేవారు 
రు రా లం అ 

భార్య వద్దకు భర్తలు వస్తే 

విటులు వాళను కొపేవారు 
షక టు 

అరాచకం ఆవధులు దాటింది 

కలి పరిపాలన కంటే ఘోరంగా ఉంది. 

మరణం లేకపోవటం అందరికీ దుఃఖంగానే వుంది. 

మాంసం తినేవారికి తిండికూడలేదు 

యముడు లేకపోవడంతో ఎవరూ చావరు 

కూరమృగాలు, సింహం, ఎలుగు, చిరుతపులి 

పచ్చిమాంసం మీదనే ఆధార పడ్డె, 

పెద్దచేప చిన్న చేపను మొత్త ౦ మింగుతుంది. 

కాని అవిచేరే మార్గంగుండా దెబ్బతగ లకుండా వచ్చేనై. 

భూమంతా [కూర | పాణులతో నిండింది, న్ 

తిండి నెట్టటానికి ఎవ్వరూలేరు. 

ద్రవ్యం పట్టణాలలో చాల తగ్గింది. 

విపరీతమైన జనాభా పెరుగుదలవల్ల 

(వాహ్మణులకు ఉచిత వంటశాలల్లో భోజనం దొరకదు 

నాట్యగాళ్లు వారి నాట్యాన్ని మరచిపోయి 

ముఠాలుగా సోమరులయ్యారు, 

పాటగాళ్ల గొంతులలో మాథుర్యం ఇంకి పోయింది. 

వాడికి ధనం నంపాదించటానికి నాట్యం లేదు, 

(42) 
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కుధా[తుతతో సంగీఆాన్ని ఎవరు ఆనందించగిలరు ? 

భోజనం అన్నమాట వింటే జనం తలలు ఎత్తేవారు. 

కాని ఈ మాట ఎక్కడా వినపడదు? \ 

సభ్యుల సంఖ్య పెరిగినందువల్ణి 

అన్నదమ్ముల మధ్య ఆప్యాయతలు మాయమైనై. 

ఒకనికి అన్నలు ఒకరు ఇద్దరూ కాదు. 

యాభై వందా కాదు ఐదువందలు కూడ ఉంటారు. 

వారు ఆప్యాయతలతో ఎలా మెలుగుతారు ? 

మరణమనేది వారికి సహాయం చేస్తుందా ? (అను (శ్రీ బి. ఎన్. వర) 

ఉన్న్నైవారియర్ . 

దమయంతి క క్రులుకొ శ వానితో 

[కేరళ కథాకళి నాట్యానికి పేరుపొందింది ఈ నాట్యానికి తగినట్లుగా పాడేందుకు 

వీలుగా కొన్ని రచనలు, పాటలు, పురాణెతిహాసాల మీద అధారపడి రాయబడ్డాయి. అటువంటి 

వానిలో 18వ శతాబ్దంలో జీవించిన ఉన్నయ్ వారియర్ రచించిన నలచరిత ఉత్తమమెనదని 

సాహిత్య విమర్శకుల అభి పాయం. ఈ (పస్తుత భాగం, ఆ రచనలోని రెండవ భాగంనుంచి 

గైకొనబడింది. దీనిలో దమయంతి కన్టైలవానిని ఎలా ఎదుర్కొన్నది చి త్రీకరించబడింది. | 

ర్ బ్రలవాడు:_ “అదేమిటి ? ఈ భయంకరమైన అడవిలో ఈ ధ్యనేమిటి ? 
దూరంలో ఉండి నిజాన్ని ఎలా తెలునుకోగలను? చెంతకువెళ్ళి అదేమిటో చూస్తా. కాని ఈ అడవి 
దట్టమెంది. నేనా ఒంటరివాణ్ణి. ఆ కారడవిలో (పవేశించి, వెతకటానికి నాకూ భయంగానే వుంది. 

సూర్యభగవానుడు భయంకరమైన చీకట్టను పార్యదోలుతూ ఉదయించ బోతున్నాడు. 
సోమరిలా కూర్చుని [ప్రయోజనం లేదు ? అది పిరికితనం ! నా అయుథాలై న ధనస్సు, 

బాణాలు, ఖడ్గాన్ని తీసుకుని ఇప్పుడే వెడతా ! దగ్గరగా వెళ్ళి అదేమిటో చూస్తాను. హీన 
వంశంలో పుట్టినందుకు నాలో ఉన్న హీనత్వాన్ని ఆవలనెట్టి ఉచితంగా _పవర్తించాలి. 

రౌణీ;. అయ్యో! నా రాజా! దయామయడివి ! ఆలోచనా పరుడివి : నన్ను 

ఇలా ఉపేక్షించి ఎలా వెళ్ళగలిగావు ? నేను మూర్చపోయి, దాన్లోనే కృశించిపోతున్నాను. 

నువ్వు నీ సంపదనంతా జూదంలో పోగొట్టుకొని, ఈ దట్టమైన అడవిలో జ్ఞానం కూడ 

పోగొట్టుకున్నావు. అంత అభిమానంతో ఉండే నువ్వు, (వేమాభిమానాలు లేకుండా ఎలా ఉండ 

గలుగుతున్నావు ! 

5 భిలవాణు:- ఆ తీయని కంఠం ఆడ మనిషిదిలా ఉంది. చెంత కెళ్ళి ఆ 
అందగత్తె ఎవరో కనుక్కుంటా! ఈ వృషాల నడుమ నుండి అమె అందం చూడగలుగుతున్నా: 

వివకి వియోగానికి ఈమె ఇలా దుఃఖిసోంది ? అమెనెలా గెలుచుకోగలను ? అబ్బా ! ఏమి 



సౌగను ! ఏమి ఉత్కృష్టత ! మరింత చెంతకేగి నా కన్నుల పండుగ చేసుకుంటా ! దేవతాన్రీల 

యొక్క అందాల్నే తన వంపు సౌంపులతో మించి పోయింది, ఆమె అధరామృతాన్ని గోలే 

ఆ అదృష్టవంతుడెవడో | భూమ్మీద తిరుగుతూ, అంత తియ్యగా ఆకట్టుకునే ఈ దేవత ఎవరు? 

రాణే:_ ఓ భగవాన్ ! కొండచిలువ నాపాదాన్ని పట్టుకుంది ఒక చైతన్యం 
నన్ను కమ్ముకుంటోంది. ఓ! పరా[కమశాలీః: నా మరణానంతరం నీ (పేమానురాగం 

అకట్టుకునెట్టు నన్ను గురించి చింతించి ? 

క స్రైలనాణుః- ఈ కన్నె పడుచుకు నా అన్న వాక్టు లేకుండ ఈ ఆపదలో 
చిక్కుకొని తన అనందాన్ని కోల్పోయింది కదా! 

సిగ్గుపడవలదు ! ఈ వనంలో కాపురం చేస్తున్న వాజ్టే నేనేవరైతే నీకేమి, దిక్కు 
లేక పడిరోదిస్తుంటి, ఇంకెవరైనా వచ్చి నిన్ను రక్షించారా? 

అ భయంకర మైన కొండచిలువను మట్టు పె క్లులోగా, నా భుజాలమీద వాలియుండు 

జవ్వనీ। 

“పాణం ఊగిసలాడుతున్న చివరిక్షణంలో కూడ, [బాహ్మణోత్త ములు నెతం 

కులాన్ని గురించి పస్తా వించరు. ఓ నా సుందరి చూడు! భయంకర మైన సర్పాన్ని 

విడిపించాను. 

రాణి. సర్పపు కోరలకు భయపడి మూర్చపోయాను. నన్ను, కాపాడినందుకు 
సీక్రు ధన్యవాదాలు. ఒకరి (పాణాన్ని కాపాడినందుకు దైవమే సీకు బహుమతినిస్తుంది ఇక సీ 

పని నువ్యు చూసుకో! 

ఈ దిలవాణు:- నిన్ను ఎలా ఒదిలి పెట్టి వెశేది పియా! నా ఆలోచనలను 

కూడ విను! ఏమి నిర్గయించానో విని, నాతో పాటు ఏకిభవించటానికి (ప్రయత్నించు. నేను 

బాధలో ఉన్నా | 

"రీ అందాల భామా! ఎందుకు నీకీ మూర్ధత్వం ! నువ్వు గ్రీజాతి కే మకుటానివి ! 

నీలో ఉత్తమ స్రీ లక్షణాలు, అందచందాలు పూర్తిగా నిండిఉన్నై. ఇవన్నిఉన్న నువ్వేనన్ను 

తిరస్కరించి గుర్తించకుండ ఉంటి ఏమి ఉపయోగం ? 

మన్మథుడు నాతో పగబూని తన పూల బాణాలను నాపై వదులుతున్నాడు. నాలో 

కామో|దెకాన్ని కలిగించటానికి, ఆశరుడు నాకై శత విధాలుగా (వయత్నిస్తున్నాడు. ఈ కార 

డవిలో తిరిగి నీ లేత పాదాలను నొప్పించకు. అనుమానం పెనుభూతం ఆన్న సామెత ఉంది. 

నీ తనువెక్క_డున్నా, నీ మనసెక్కడో ఉంది. ఇటనుండి ఎటు పోదామనుకుంటున్నావు. నువ్వు 

వయసులో ఉన్నదానివి. నన్ను సహాయం చెయ్యనీ ! నన్ను పాలించు! నాకో ఇల్చుంది. అ 

ఇంటి కప్పు నుండి సిళ్టుకారవు ! గోడలు మందమైనవి. అక్కడ మనం కాపురం చేద్దాం ! కొద్ది 

మంది మ్మాతమె వన జీవితాన్ని చవిచూస్తారు. 

భగవంతుడు తన భ కుల్నిదయతో చూసాడు. ఆలోచించు । ఒకరికొకరం చక్కగ 

సరిపోలేదూ ! అవునవును £ ఇంత కంటే చెప్పాల్సింది ఏముంటుంది ? 

శే 



660 మలయాళం 

రాణీ: దీ స్వామి 1 నలమహారాజా : దీని కంచే వింత ఏమైనా ఉంటుందా? 

ఓ రాజా! నన్ను ఒదిలేసి మాయమయ్యావు. నిన్ను పోగొట్టుకొని నేను వెనకే ఉండిపోయాను, 
కొండచిలువ కోరలోపడి కూడ బతికి బయటపడ్డాను ! వ్యాకులపాటుతో ఉన్న నాకు, వె! 

మాటలాడే క స్రైలవాడు తారస పడ్డాడు! ఈ మూర్భునికి సమాధానం నేను ఎలా చెప్పాలీ? 

పీడు నా మాటలు విని నెమ్మడిగా వెనక్కి. వెడతాడా ? ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది, ఇం, దుక 

నాకిచ్చిన వరాన్ని గురించి, నా|వతాన్ని ఎవరు భంగపరచటానికి పయత్ని సారో, వారు భస్మీ 
పటలం అవుతారని. అ వరం ఇప్పుడు నన్ను కాపొడుతుంది. 

(అశు (బ్ర అల్ బి, క్ వ్ల వారియర్) 

కేరళవర్మ 

(ప్రసంగ సంగహం, 

మలయాకొన్న్మ నునంవన్న్మం చేయడం 

| కేరళవర్శ, వలయకోయిల్ తంబురాన్ (1845-1915) తిరువాన్కూరు రాజ 

కుమారి సహవర్తి. మలయాళ భాషా పునరుద్దరణకు పాటువడి, ఆకునిక మలయాళ వదక 

రచనకు పితామహులుగా పగిగణించ బడ్డారు. విశాఖ విజయ, క్షమవహాన సహస, యమ 

[పాణమస్తకం మొదలైన [గంథాలు సంస్కృతంలో కూడ రచించారు. మలయాళంలో కొన్ని 

అట్టుక్కరలు, పద్యాలు, మయూర నందేశంతోసహా రాశారు. కొళిదానుని “శకుంతలి కావ్యం 

వీరు మలయాళంలోకి అనువాదంచేసిన వాటిలో ఒకటి దీని వల్లనే “కేరళకాళిదాను "ని పేరు 
పొందారు. ఆయన నాయకత్వంలోనే మలయా సాహిత్యం ఒక ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంది, 

మలయాళ భాషా సాహిత్యంలో ఆయన ఉత్త మత్యాన్ని సాధించాడు. కేరళ వర్మ 1910ముందు 

భాగంలో, వై క్కంలో జరిగిన *భాషాపోషిజణి” నభా వభసమయంలో, దక్షిణదేశపు భాషల 

మలయాళంతోసహా, ఆవశ్యకతను వక్కాణిసూ, (పస్తుతం తార్కికమైన, భావగర్శిత మైన 

భాషా నూతాన్నీ ఒకటి సూచించారు. పసుత భాగంపైన చెప్పిన మరుపురాని ఉపన్యాస 

నుండి గహించబడిండి. దీనిలో ఆయన మలయాళభాషావికాసానికి కొన్ని మార్గాలను 

సూచించారు. | 

ఈ రోజుల్లో జన సామాన్యంలో వేగంగా పుంజుకున్న కోరిక, భారతదేశాని 

కంతటికీ సామాన్యమైన ఒకే ఒక మాతృభాష వుండాలని, ఈ కోర్కె ఫలించిననాడు, ఇతర 

భాషల కోసం చేసున్న కృషి, (ప్రయత్నాలు స్మృతిపథంలో నుండి పూర్తిగా తొలగి పోతె 

యన్న వారి వాదం అర్థరహితమని వెల్లడించటానికి కష్టమేమీ లేదు. కలకత్తానుండి వెలువడే 

“మోడరన్ రెవ్యూ” మాన షతికా సంపాదకుడు, కొంతకాలానికి హిందీ, బెంగాలీ భారత 

దేశపు ఇతర |పాంతాలకి వాడుకలోకి వచ్చినప్పుడు, రెండవ భాషగానే ఉంటాయిగాని, ప్రధాన 
భాషలుగా కాలేవు. చరిత్రసాం[పదాయం, (పపంచ వ్యవహారాలు కొంతకాలానికి దక్షిణదేశ పు 

[దావిడ భాషలు పనికి రాకుండాపోయి, ఉత్తర దేశపు భాషలలో ఒకటి [పపంచభాషగా నిలిచి 

పోతుందన్న వాదాన్ని, చరిత సాం్యపదాయం, (ప్రపంచ వ్యవహారాలు మనకనుమతి౨చవు 

అంతేకాకుండా భారత దేశానికి సంబంధించినంతవరకు, పాంతీయభాషలలో ఏదోఒక భాషను 

తీసుకుని, ఆ భాషనే అన్నీ [పాంతాలకు ఒకే భాషగా (పలిపాదించవలసిన అవసరంలేదు. 

భారత దేశంలో వ్యవహార భాషలుగా జన సామాన్యం వినియోగించేవి, సంన్కృతం, ఆంగ్లం, 
ల్ 
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హిందీ మాత్రమే. ఈ పరిస్టితులలా వుండగా: కేరళదేశం వున్నంత వరకు, మలయాళ భాష 
నిలిచి వుంటుందని నేను ధైర్యంగా చెప్పగలను. కొంతకాలానికి ఏదో ఒక [పాంతీయ భాష 

మలయాళాన్ని తొలగిస్తుందని ఏ ఒక్కరూ భయపడనవసరం లదు. 

© 

పైన చెప్పిన విషయాలను బట్టిచూస్తే, మలయాళాన్ని వృద్ధిలోకి తేవలసిన 
అగత్యం ఎంతైనా ఉంది. ఆ ఉద్దేశాన్ని సాధించటం కోసం మనం కొన్ని మార్గాలను 

గురించి ఆలోచించాలి. మన భాషలో ఇంత స్వల్పమైన సంఖ్యలో [గంథాలుండటానికి గల 

కారణాన్ని ముందు మనం పరిష్కరించాలి ఇది మనం సాధించాలంటే, ము[దణలో లేని 
కొన్ని [ప్రాచీన (గంథాల్సి మ్నుదించాలి. అంతేకాకుండ కొత్త విషయాల మీద నూతన 
(గంథాలను ఉత్పత్తి చెయ్యాలి. ]పాచీన కాలం నుంచీ మన సాహిత్యాన్ని పూర్వీకులు 

కొంత డిపేక్షించారు. ఆధునాతనమైన [గంథాలను చెదల బారినుండి సెకరించాలన్న 

విషయం మి చెప్పనవసరం రేదు. [గంథాలు, మత్తు కలిగించే దాక్షాసవంలాంటి 

పానీయాలు కాలం గడిచిన కొద్ది విలువను పొందుతాయి, ఒక కాలంలోని భాషా చరితను, 

(గంథాలు లేని ఆ సమయంలో, ఆ కాలంలోని ఆచార వ్యవహారాలను బట్టి మనం ఎనలేని 

(గంథాలను ఉత్స త్తిచెసినా, అవి పండితుల మన్నలను అందలేవు. రామచరితం, గుండర్జు 
ఉపయోగించిన పయ్యన్ఫూరు ఏతోళ కేరళనుంచి అతనితోనే మాయమెనై. దక్షిణ తిరు 
వాన్కూరులో, రామ కథ సౌట్టు, భారతం పాట్టు లాంటి పాటలు, ముదణకు నో చుకోలేక 
శిధిలావస్థలో ఉన్న సంగతి తెలుసుకున్న మనం నిజంగా సిగ్గుపడాలి. ఇప్పుడు నేను 

చెప్పిన [గంథాలే ముదణకు నోచుకోలేక మిగిలై్న అనుకోనవసరం లేదు. సాహితీ 

సము[దంలోని ఒకమునక ఏనలేని సంపదలను తెచ్చి పెడుతుంది. వివిధమైన విషయాల మీద 

కొత్త(గంథాలను ఎన్నో ఉత్పత్తి చెయ్యాల్సి వుంటుంది. వచన సాహిత్యంలాగా పద్య 
రచన మలయాళంలో ఆంత అపురూపం కాకపోయినా కాని కాలగమనంలో కొంత అడ్డంకి 

ఐర్చడవచ్చు. కాని రచనకున్న స్థానం నిజంగా విచారించవలసినదే ! ఒక విషయం 

మీద మలయాళంలో వచన రచనలు చెప్పుకోతగ్గ పరిమాణంలో లేవన్న విషయం మాతం 
నిజం! ఏ భాషలోనైనా సర్సే శీవితగాథల్ని పాంతీయ చరి తల్ని తెలిపే [గంథాలు, ఆ 
లావ మాట్లాడే (పజల బీవితాలను సుఖమయం చేసాయి. ఈ అభీష్టాన్ని నెరవేర్చటానికి 

సరైన పద్ధతులు ఆరంభించాలి. మన పండితుల (శద్దాసక్తులు శాస్త్ర పరిజ్ఞానం మీద కూడ 

ఉండాలి, వృక్షశాస్త్రం, బేవళాస్త్రం, భూగర్భ శాస్త్రం మొదలైన వానిమీద పధానమెన 

[గ ంథాలు మలయాళ భాషలో కూడ ఉత్పత్తి చెయ్యాలి ! నవలా సాహిత్యం కూడ సరై న 

విధంగా ఆధివృద్ది చెందిక పోవటం నిజంగా కోచసీయమే ! చార్మితాత్మక నవలలు, సాంఘిక 

నవలలు, చిన్నకథలు వివిధమైన మనః్నవవృత్తులను. చ్చితించేవి. మలయాళ సాహిత్యం 

(గంథాలు లేని కొరతని తీర్చలేవు! మంచి ఆంగ్ల మలయాళ నిఘంటువులేని కొరత వలన 
శాద్రీయ [గంథానువాదాలకు పెద్ద అగాధం ఏర్పడింది. మలయాళ సాహిత్యాభివృద్ధికి 

(పాచీన అధునాతన గంధాల ముుదణ ఒకటే చాలదు. జనసామాన్యంలో సాహిత్యాభిలాషని 

గలిగించటం ఎంతెనా అవసరం. అధిక పజలు మంచి |గ౭థాలను చదవటం, రచయితలను 

గురించి తెలుసుకోవటం చేసినప్పుడే మశ భాషాభివృద్ధికి ఉచ్భస్థితి మొదలవుతుంది. 

(అను। డౌ. బీన్. వరమెళంరన్ ఉన్న) 



662 మలయాళం 

ఒ చందుమీనన్ 

ఇందులేఖ 

ఠః రా సమె కుడు 
a 

[ఒ. చందుమీనన్ (1847-1889) మొట్టమొదటి నవలాకారుడు. చిన్నతనంలోనే 

ఆంగ్లం, సంస్కృతం చదివి మెటిక్యులేషన్కు చేరాడు. 1867లో సబ్-_కలెక్టరు ఆఫేసులో 

గుమా సాగా చేరి, సబ్- జడ్జి స్థానా నాన్ని కమేణా చేరుకున్నాడు. (బివిష్ (పభుత్వం అతనికి 

రావుబహద్దర్ బిరుదునిచ్చి సత్కరించింది. ఇందులేఖ, శారద అనే రండు నవలలను 

రచించాడు. రెండవది మాతం అసంపూర్ణంగానే మిగిలిపోయింది మీనన్ కూడ ఒక మంచి 

సాహిత్య విమర్శకుడే : ] 

ఓ ఛిగవాన్ ! ఈ జీవితం ఈ అందంతో నేను ఏమీ చెయ్యలేను. ఏమి 

సౌందర్యము 1 ఏమి వర్చస్సు! ఏమి కుంతలాలు ; ఎంత సొబగైన కన్నులు! ఓ భగ 

వాన్ ! నేను అశక్తుణ్ణి! అళక్తుణ్ణి ! నేను ధైర్యసాహసాలు లేనివాణ్ణి ! నిభార్యయిన 

రంభను ముఖాముఖీ తిలకించిన ఇంద రావణుల శ క్తి ఏమైంది?" ఇందులేఖను చూసిన 

మరుక్షణంలో నంబూ,దికి పె విధంగా ఆలోచ నలు మూగినై . స్థిరంగా కొద్ది సెపు కుర్చీలో 

కూరు ని తనలోతాను ఇలా అనుకున్నాడు , 

“ఇందులేఖా ! పరా|క మవంతుడై నవానికి కన్నెలు, గడ్డిపరక లు ఒక చునన్న 

సూక్తి నువ్వెప్పుడూ చదవలేదా ? 

ఇందు ఎ (పకాలున ఆపలేని నవుతో) నేను చదవలేదు: కాని ఇపుడే ( శ్వ పో 
విన్నాను, అది చాల పసందై. ననూ క్తి ] 

వణుకుతూ అణచలేని తియ్యని స్వరాలత్ నన్వ్వుతు న్న ఇందును చూసిన నంబూదది 

పాదులో అంతకుముందు (ప్రయత్నించి కూడ పెట్టుకున్న ఆక కర్షణఆంతా ఒక్కసారిగా కరిగి 

పోయింది. అంతకుము:దు గోవిందన్ తో మాట్లాడి తీనుకున్న నిర్ణయం మర్చిపోయినా, 

న_బూ దిపాదు పూర్తిగా ఇందులేఖలో మునిగిపోయాడు. మళ్ళి అదేస్థితిలో “ఇందులేఖా |! 

కొద్దిగా వెద్దగా నవ్వు! ఆంగ్లంలో నవ్యటంకూడ నేర్పుతారా? ఆనవు చాల అందంగా 

ఉంటుంది. దయుందచి మళ్ళీ ఒక సారి నవ్వు | 

ఇందులేఖ మళ్ళీమళ్ళీ నవ్వుతూ, నవ్వుతూ అలసిపోయిన ముఖాన్ని ఒకసారి 

తుడుచుకుంది. 

భోంబూ(ది = ఆహా! అప్పుడే ఒడిలివెళ్ళావా ? అది మంచిఏకాదు నిన్న 

మాట్లాడినట్టు మాట్లాడే తీరిక నీకు లేదనుకుంటాను. అటువంటిది ఈరోజు సన్ను ఇక్కడికి 

ఎందుకు రమ్మన్నావు:? 

ఇందు = లేదు. నే వస్తున్నా. 

ra ఇ aa గ్ 

(అని అంటూ ఇందులఖ ముఖం కడుకుని తిరిగివచ్చింది. 
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“ఇందులేఖా! నీ వయసెంత ?” 

“పద్దెనిమిది,'' 

“నేను ఎన్నేళ్లవానిలా కనపడతాను ?” 

“నేను ఒక) సారి చూడగానే వయసు ఊహించలేను కాబట్టి చెప్పలేను.”' 

“అయినప్పటికి ఊహామ్మాతంగా అంచనా వెయ్య లేవా ?” 

“అంచనావేసేది నిజం కాదు.” 

“అయినా షుమారుగా చెప్పు.” 

“ఏదో ఒకతే చెపాను. యాభై కిమించి ఉంటావనుకుంటాను.” 

“(రీ | అసందర్భం ! వికసించే యౌవనాన్ని దాటాననుకున్నావా 7 అయ్యో | 

ఎంత దౌర్భాగ్యం ! నాకు యాభై. ఏళ్ళా ? నీముందె ఉన్ననేను, యౌవనంలో ఉన్నానని 

ఆ మ్మాతం నిద్ధారణ చేసుకోలేవా ?'” 

“ఎందుకూ ; నేను ముందే చెప్పాను. వయసు ఊహించేటంత నిపుణురాలను 
రా 1) 

కాది. | 

“ఓ ! పద్దెనిమిదేళ్ళ ప్రాయంలో ఉన్ననీకు యౌవనంలోఉన్న మనిషి వయసు 
భేదం తెలియదా ?” 

“లేదు: నాకు తెలియదు. నిండు యావనం అంటి ఏమిటి ? ఇంతవరకు నాకు 

తెలియదు.”” 

““ ఎందుకం టే నువ్వు ఆంగ్లం చదివావు కాబట్టి వాటిని గురించిన ఊహకూడ లేదు, 
1) 

ఇది నిజం. 

“అవచ్చు. ఆదే అయుంటుంది.”” 

“నేను అవివాహితుణ్ణి.'' 

“మంచిదే !'' 

“నా తమ్ములు మా కులంనుంచే సంతతికోసం వివాహం చేసుకున్నారు. నేను 
సుఖంగా జీవితం గడుపుతాను, నంబూ|దిలు వాళ్ల కులంనుంచి ఆచారం (పకారం వివాహం 

చేసుకున్నట్లయితే వారికి నుఖం పోయినళ్దే. నాకింతవరకు నా భార్య ఆంటూ లేదు. 

ఇందులేఖా : ఎందుకు మౌనం ?” 

“నువ్వు నీ విషయాలగురించి ఆలోచిస్తుంకే నేను ఎందుకు కలగజేసుకోవాలి ?'' 

“నిన్న నీకు పంపిన కవిత, వింటావా? నే చదివేదా 7” 

“లేదు, బాధపడకు." 

“బాధేమిటి? కవిత చదవడం ఆనందంకదా !”” 

“అది నాకు తెలియదు.” 

“నువ్యు ఆంగ్లం చదివావు కాబట్టి అట్టా అనుకుంటావు. * 
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“అవచ్చు.” 

(గ ఆంగ్లం చదివితే కొద్దిపాటి (ప్రణయ సంబంధమైన జ్ఞానం తప్పకుండ 

కల గుతుంది. ”” 

““అవును, అది నిజం.” 

“ఇందులేఖా ! సున్నితమైన. పణయం నీలోఉంది. 

“నాలో ఉందని నేననుకోను.” 

“నువ్వు నైషధం చదివావా 9” 

“లేదు” 
“ఆడది చదువతగింది నైషధం కాదూ! ఒక పద్యం దాన్నుండి చదివేదా ? 

“ఆ పెద్ద పెన ఏమిటి ? సంగీత ప్పెట్టా ? 

“అవును.” 

'“దయుంచి నాకు వినిపిసావా ? 

(కోరిక ననుసరించి ఇందులేఖ పియానో వాయించటం |పారంభించింది. రెండు 
మూడ సిముషాల తర్వాత నంబూ. ది ఇలా అన్నాడు, 

“ఇంక ఆపు! నువ్వు అలసిపోగలవు ? ఎంతసేపని నీ అందమైన చేతులు అలా 

కష్టవడత్రై ఇ 

(ఇందులేఖ అతనివంక తృ ప్రిగా చూసింది. నంబూూ(ద్రి వెండి పాన్దాన్, బంగారు 
పన్నీరుబుడ్డి కోసం పీల్చాడు. అవి వచ్చిన తరవాత ఇలా అన్నాడు). 

“ద్య వెట్టి చూడు! అది ఆందంగాలేదూ ? 

(ఇందులేఖ, వెష్టెను, పన్నీరుబుడ్డిని తీసుకున, కొంతసేపు వాటిని తిలకించి, 
కింద పెడుతూ) 

“అవి చాల సొగసుగా ఉన్నై.” 

నంభూగ్రది : నీకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, 

“లేదు. నా కవసరం లేదు.” 

“నువ్వు తీనుకోవచ్చు. ఆవ్షేపణ లేదు. 

“నా కవసరంలేదు. ”” 

“ఇందులేఖనితప్ప ఏన్రీని _పేమించను,”' 

“నిజంగానా 1 

“అవును. నువ్వు నమ్ముతావా?” 

“అవును,” 

(నంబూ; ది తన ఆసనంనుంచి లేచి నవ్వుతూ) 

రొందు * ఎంత విచితం ? 
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“విచితమా? నేను నిజంగా అద్భ్యవంతుణ్జి. నేను నాట్యం చెయ్యొద్దూ ? 

ఇందులేఖ నాకు లభించలేదా? ఏది నాకుకావాలో అది నేను సాధించాను.” 

“దయుంచి అటువంటి అసందర్భ [పలాపాలు పలుక వద్ధు. నా జీవితంలో 

సీ భార్యగా ఉండలేను. నువ్వు నన్నుకోరితే నేనేమీ చెయ్యలేను. సాహసించి ఇక అలా 

పలికితే ఎప్పటికి నిన్ను ఇక చూడను. చేనుకోవలసిన పనిఉంది.' 

(ఇలా పలుకుతూ ఇందులేఖ లోపలి గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది.) 

(అను॥ డా. దీ. బి వోలాయుధన్ దబ్బ) 

మారాం డవర్శ్య 

తల్లి వికటో తలిస్తే, తనయ జికోటో తొలిబింది 

(సి. వి. రామన్ వీళ్లై మలయాళ సాహిత్యంలో గొప్ప నవలాకారుడు. పట్టభ|దుడై న 

తరువాత, ఆయన [పభుత్వోద్యోగంలో చేరి, విచారణాధికారిగా (పభుత్వపు మృుదణాలయవు 

ఉన్నత పదవిని చేరుకున్నాడు. [వభుత్యాధికారి అయినప్పటికీ పాంతీయ రాజకీయాలలో 

జోక్యం కలిగించుకు నేవాడు. మార్తాండవర్మ, ధర్మరాజ, రామరాజ బహద్దర్ ఆయన 

రచించిన చార్మితాత్మక నవలలు, | పేమామృతం అనేది ఆయన రచించిన సాంఘిక నవల- 

ఈ నవలలేకాక, 'సి.వి, (ఈ విధంగా (పసిద్ధికెక్కిన) పతిష్టకు కారణం ఆయన ఎన్నో 

పహసనాలను రాసి, మలయాళ వచన నాటకాలకు |వధాన కారకుడయ్యాడు. (పస్తుత 

[గంథభాగం “మారాండవర్మ నుండి |గహించబడిం న 

చంపక శ్మేరి గృహంలో ఉదయరాగం వండుగ వాతావరణాన్ని చూసింది. 

కాత్యాయనీ అమ్మ, ఇల్లాలు కనిపించని చోటులేదు. వంటగదిలో ఆమె చంటవాళ్ళ్శకు పిండి 

వంటకోనం బియ్యప్పిండి సరిగా జల్రించమని గద్దిస్రోంది. అరటిముక్కల కోసం పంచదార 

పాఠం మరింత చిక్కగా తియ్యుద్ధని చెప్తోంది. అనుకొన్న అతిధులు అందరూ వస్తారని 

కూరలకోసం కూరగాయలు మరింతగా తరగమని అనుమతిసోంది. కాత్యాయని అమ్మె, 

వాళ్ళు వీళ్ళు కానుక గాపంపిన అరటిపళ్ళ గెలలను స్వయంగా అందుకుని సామాన్ల గదిలోకి 

పంపింది. దీపాలను ఆగ్రద్ధతో తుడవటం చూసి, ఆమె దాసిని చివాట్టు వెడుతూ “నీ చేతికి 

ఏమైనా పుండులేచిందా ? ఇట్లాచూడు దీపాలు వెండిలాగ మెరుస్తూ ఉండాలీ 1” కాత్యాయని 

అమ్మే స్వయంగా, ద్వారమంటపం దగ్గర ఒకటి, లోపల గదిలో ఒకటి, భోజనాలగదిలో 

పెట్టటానికి మూడు కంచుదీపాలకి 25 వత్తుల్ని చెసింది, కూతురిమీద ఉన్న ఆపేక్షతో 

ఆమె చిన్నగిన్నెలలో సున్నం నింపటం, వక్క-ల్ని శుభంచేసి ముక్కలుగా కోసి వెండి 

పళ్ళాలలో పెట్టటం, పొగాకు ముక్కలు ముక ,-లుగాచేసి, సుగంధ (దవ్యాలైన పచ్చ 

కర్పూరం, పునుగు మొదలై నవానితో చేర్చి వెండిగొట్రాలలో నింపటం, తాంబూల సామా!గి, 

యాలకులు, లవంగాలు, ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, కుంకుమపువ్వు మొదలై నవి కూర్చి, లే 

తమలపాకులతో, వెండి పళ్ళాలను 'పేర్చటంలాంటివెన్నో చెసింది. 

(హి 
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సూర్యా సమయానికి వంటవాళ్ళు వంటకు సంబంధించిన పనులు వూ ర్తిచేసు 

కున్నారు. వానకూడ వెలిసింది. ద్వారమంటపం ఇం[దుని మరకత మందిరంలా మెరిసి 

పోయింది. తెల్ల చాందినీకి ఏరఆంచు, మొఖమల్ పరుపు, తలగడలు, ద్యారమంటపంలో 

ఉంచబడిన మంచంచుట్టూ పరచబడిన గడ్డెచాపలునై _ దివిటీలా వెలుగుతున్న దీపం ఇవన్నీ 

పశ్చిమద్వారం వద్దనున్న కాత్యాయనీ అమ్మ దృష్టిలొపడి, ఆమె అధికమైన ఆనందంతో 
లోపలి గదిలోకి వెళ్ళింది. కొంతమంది దాసీలు అలంకరణల ఏర్పాట్లు చూట్టానికి సంకు 

అసన్ని ఆహ్వానించారు. “ఒరే అబ్బాయిలూ ! నాతో ఆడుకుందామని వస్తే, మిమ్మల్ని 

కొడతాను.'” ఉత్సవాలలో పాల్గొనకూడదని నిశ్చయించుకున్న అనన్ మొండిగా కూర్చుని 
పోయాడు. పరికుట్టు పరిస్థితి పాఠకులు ఊహించుకోవచ్చు. (కాత్యాయని అమ్మ కూతురు) 

ఇంటికి ఊ_తర ద్వారంవద్ద పెద్దమకుషులతో కిక్కిరిసి ఉండటంవల్ల, పరికుట్టు లోవల 

గదిలోనే ఉండటానికి నిశ్చయించుకుంది. మామూలు | పకారం స్నానం, ముసాబులు 

ముగించింది. తనకు రాబోయే విపత్తును ఎలా ఎదుర్కొందామా అని మార్గాలు ఆలో 
చిసోంది. ఆ సమయంలోనే విలువైన ఆభరణాలు తీసుకొని కాత్యాయనీ అమ్మ ఆమెదగ్గర 

కొచ్చింది. 

“తర్రీ ! నువ్వు ఒకపని చేసితీరాలి ! ఈ ఊలకెత్తు, కంటకసర, నాలుపంతి 

వేసుకో ! (ఆభరణ విశేషాలు. టక్కకూడ చెవికి పెట్టుకో : ముక్కు. ఆభరణాలు కూడ 

ఎందుకు మార్చుకోవు ! నా దగ్గరకు రా! నేనే స్యయంగా సీ పాదాల్ని తంట, పాదసారలతో 

అలంకరించనీ ! ఇటు మూడు ! నా (పత్యేక మైన వసాలు సీ కోసం స్వయంగా ' తెచ్చాను 

నీకు తెలుసా? ఇది వట్టక్కార రకం మేలైంది.” వీటన్నిటికీ ఎటువంటి సమాధానం 

పారుకుట్టి ఇవ్వలెదు, 

తాత్యాయని * నా తల్రివిక దూ ! నీ కురులు ఆరకపోతే ముందుకు కట్టుకో ! 

ఈ పువుఃతో నీ కురులను అలంకరించుకో! నీ నుదుట తిలకం దిదుకోతలీ ! ప దౌ ్ద్ధ 

బాటుఖట్ల్ న్ ఇవన్ని ఎందుకో నాకర్థం కావటంలేదు ! 

కాత్యాయని + నువ్వేది తెలునుకోకుండ ఉండటానికి నటిస్తున్నావు. కాబట్టి 
నే చెప్పేది విను, 

పాదు : అమ్మా ! ఇదంతా ఎందుకో నిజం చెప్పవా! 

కాత్యాయని ఇదంతా ఎందుకో నీకు చెప్పితీరాలంటావా ? అయితే విను, 

పూజనీయులై న తంపి బహుశ ఈరోజు వస్తున్నట్టున్నారు. 

వాలు : వస్తేరాని. ఆయనతో నాకేమి సంబంధం ! 

కాత్రాయని * ఎందుకు నామీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు. ముఖ్యంగా ఈ విష 

యంతో మరోవిధంగా ఉండమని సీకెవరైనా చెప్పారా ? నీకు నువ్వె స్వయంగా ఆలోచించి 

[పవ ర్తించలేవా ? అందుకనే నే చెప్పింది చెయ్యమని ! ఇంక నువ్వేమి చెయ్యనక్క-ర లేదు |! 

ఒక వేళ అతను నిన్ను చూద్దామన్న క్రోర్రిక వ్య కపరిస్తే 2 
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పొద : ఏమిటీ? అతను నన్ను చూద్దామనా ? అతనికి నన్ను చూడాలన్న 
కోరికా? ఆతను ఆంత అనాగరికుడా ? 

కాత్యాయని : ఒక ఆడపిల్రను చూద్దామన్న కోరిక అనాగరికమా? ఈ ధర్మ 

కాస్తాన్ని ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు ? ఇవన్నీ మర్యాద లక్షణాలు కాతుతల్తీ ! ఒకవేళ అతను 

నిన్ను వివాహమాడగోరితే ! 

పొద : అటువంటప్పుడు అతను వివాహ సమయంలోనే నన్ను చూడాలి : 

కాత్యాయని : వధువుని చూడకుండ వివాహం చేసుకునే ఆచారం ముందెక్క 

డన్నా ఉందా? 

వొడు : మనసంఘంలో ఎక్కడన్నా వరుడు తనకులం వధువుని చూట్టానికి 

వెళ్లే అలవాటువుందా? ఆది నేను తెలుసుకుందామకుకుంటున్నాను. 

కాత్యాయని ౨ అముతేసీ ఉద్దేశంలో ఎవరొచ్చి చూడాలి ? 

వొడు : ఆయన తం|డికాని, మేనమామకాని వచ్చి చూడాలి. 

కాత్యాయని ; రాష్ట్ర) పాలకు డ్రే న అతని తండి రావాలంటే ఎంతసాధ్యమైన 

విషయం ! సాధారణంగా అది జరగదు. ఆదికారుండ ఆ మహానుభావుడికి ఒంట్లో బాగాలేదు. 

టూరు : అటువంటప్పుడు ఆయన మేనమామ రావచ్చుక దా | 

కాత్యాయని : ఆయనకి మేనమామలేడు. ఈ రాయబారం నడపటానికి ఒక 

మేనమామని సృష్టించ మంటావా / 

నొరు : అస్హైతే ! ఆయన బంధువుల్లో ఒకరు రావచ్చు! 

(ఈ మాటలువిన కాత్యాయని అమ్మ ఏమిచెయ్యలేని నిస్సహాయస్థితిలో మాట్టాడ 

లేక కూతురికి ఏమీ సరెన సమాధానం ఇవ్యలేక పోయింది, చివగకు ఆమెను మందలిద్దా 

మనుకుసి ఇట్లాఅంది. ) నికు ఏదిమంచో తెలియనప్పుడు, ఇతరుల సలహామీద నడుచుకో. 

సిక ఈ విషయంలో తెలివిగాని, జ్ఞానంగాని ఉన్న ట్టులేదు ఎవరికోసం ఎదురుచూస్తున్నావు ? 

స్వయంగా నువ్వె ఉత్తరం చదవలేదా? నీకు నువ్వై అది కల్పిత లేఖ ఆనుకుంతె నది 

పోయిందా * ఎదురుచు-స్తూ అలాగా ఉండిపో ! చివరకు నువ్వు తప్పకుండా విచారవడతావు ! 

పాథ : ఇంతకంటె ఎక్కువగా బాధ కలిగించేది ఇంకేమైనా ఉంటుందా ? 

కాత్యాయని : _దేనికందె ఎక్కువ ? 

వాడ : గౌరవనీయుడైన తంపి భార్య అవటంక న్నా ఎక్కువ! 

పా? సంపధ కాత్యాయని : అయనకి ఏం తక్కువ ? ఆయనకి హోడా తక్కు 

2 తకు)_వా* అందం తక్కువా 

వారు = ఇవన్ని ఉన్నై: ఇంతకంటె మంచి గుణాలే లోపించాయి ! 
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కొతా్యాయణి : ఆ గొప్పలంటే సీ ఉద్దేశం ఏమిటి ? నన్నుకూడ వినసి ! అతనికి 

తెలివితేటలు చాల తక్కువ, మరినా కూతురి తెలివితేటలు అమోఘం! నరే చెప్పు! 

పొడు * (గొప్పతనం ఉట్టిపడే న్వరంతో) మనిషికి కొన్ని గుణాలు ముఖ్యం ! 

అటువంటి గుణవిహీనుడై న మనిషిని వివాహం చేనుకోటం నరక పాయం! 

కాత్యాయని గ్ సీపిచ్చి వాగుడికి ఆర్థం నాకు లెలియటం లెదు! పూజనియులై న 

తంపికి మంచి గుణాలు లేవని నువ్వొక్కదానివి అనుకుంటే లాభంలేదు! 

నౌద్ = అమ్మా! దయుంచి ఆయిన మంచి గుణాలలో ఒకటి వినవా! 

కాత్యాంయని ; (కొద్ది సేపాలోచించి అయో ! ఆలస్యం అవుతుంది ! అటువంటి 

ఆకేపణలు ఏందుకులే వీదీసావు తంపికంపె వరాకమవంతులు ఈ అవనిలో ఎవరు 

ఉన్నారు ? 

వొడ*ఎ సరే! తల్లీ మన కరుమాన్ శౌర్యాన్ని గుదంచి మళ్ల జ్ఞాపకం చెయ 
ద అ క 

| ~~ 

రాం 

(కాత్యాయని అమ్మ, పారుకుట్టిని ఆవాకస్టల వూరి చెయ్యనివ్వలేదు.) సి నిగ్గు 

మాలిన తనానికి అవధులులెవు ? ఇంక ఆపు! ఏదైనా వింతిమీరితే అపాయానికి దారితీస్తుంది ' 

నీ అధిక [పసంగంతో, ఆగౌరవనీయుడై న తంపిని శునకం అంటావా ? (కోపంతో కాత్యా 

యని అమ్మ అట్టా ఆంది) 

పొఠుః నెను అట్టా అనదు ! పరాక్రమం అనేది మనుఘచకీ, పశువులకి 

సామాన్య మైనదే ! కొన్ని పత్యేకమైన గుణాలు మనిషికే ఉంమై! అటువంటి గుణాల్లో 

ఒక్కరైనా తంపికి ఉన్నదో లేదో? నేను చెప్రామనుకుంది అదే! అమ్మా! ఉట్టిపుణ్యానికి 

కోపంతెచ్చుకోకు | 

కాత్యాయని: ఆవును! నేను చెప్పిన |వతిచానికి నువ్వు అడ్డు చెప్పచ్చు ! 

ఇదేకదూ తలి తం[డుల మీద చూపించిచే గౌరవం! ఈ ఆచార వ్యవహారలు (పత్యేకంగా 

టుంది. ఈ ప్రవర్తన ఎక్కడినుండి చూసి నేరుచు 
షష 0D 

సాదు: ఎక్కడా ఈ అలవాటు ఉండక పోవచ్చు! నా పవర్తన విరుద్ధంగా 

ఉండచ్చు ! కాని అది ఎవరికి అపాయకారికాదు ! నిజమా కాదా? 

కొతాంయణి * నీకు అనలు ఆది అపాయం కానేకాదు? 

బూతు ః నా అదృష్టానికి నేనే అడ్డునిలబడతానా 2 అలా ఎప్పుడు జరగదు! 

కాత్యాయని : అదినాకు బాగ తెలుసు! నువ్వు చాల తెలివిధల దానివి, 
ముద్దుల పెంపకం నిన్ను పనికిరాకుండ చేసింది. తండి సంరక్షణలో పెరిగిన పిల్లలగతి 

ఆంతే! నీగర్యంతో నిన్నెవరూ (వశ్చించలెగననుకుంటున్నావు ? ఉండు ! నీకో గుణపాఠం 
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పొడు; ఆమ్మా! ఎందుకు ఇట్లా అనవసరంగా నన్ను దాధిస్తావు? నా 

ఆనందాన్ని, నా భావాల్ని ఆలోచించకుండ నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే నాకుచాలా విచార 

మెస్తోంది | నేనన్న దాంట్లో ఆర్థం ఉందో లేదో ఒక్క క్షణం ఆలోచించి, తరువాత 

కోపంలో నీకిష్టమైన నన్ను చివాట్లు పెటు! 
రి 

కాత్యాయని ; తెలివితేటలకి అన్వయిస్తున్నావా ? ఏ జ్ఞానం సీలో ఉందిను 

కుంటున్నావు ? అపకిరి పాలయ్యెపని అచ్చుకున్నా : 
జ 

అయ్యో ।; ఆయన ఇప్పుడొస్తాడు నేనేం చెయ్యాలి: (చేతులాడిస్తూ) 

రీ; భగివాన్ ।! ఈమె నాకొక సమస్యగా తయారైంది. 

పాటు : నీకునువ్వే తెచ్చుకున్న ఆపదకి ఇంకొకరిమీద కోపం ఎందుకు ? 

కాత్యాంయని : నేను తెచ్చుకున్నదా ? ఎవరికోసం? ఇదినా ఆనందంకోసం 

చెనుకున్న దా ? (తనలో) ఇప్పుడు ఆమెసు పట్టుని కొ'పేదా 2 ఇప్పుడేమి చెయ్యటం ? 

ఇటువంటి విషమ పరిస్థితిలో నాకు ఆమె ఎదురు తిరిగింది (లాలనగా) నా బంగారు తల్లివి 

కదూ : ఎంత అపకీరో ఆలోచించు తల్టీ! నీవు తెలివిగల పిల్ల్వవన్న నమ్మకం నాకుంది ! 

వాడు, ఈ విషయాలు ఇంప తొందరలో తల్యకిందు లౌతాయని నేనూహించ 

లేదు. ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి: నాకు తెరియని కారణాలకీ తంపిని గౌరవించటం 

ఊహించ లేనిది ! భార్యా భర్తలుగా బీవించటం మాకు సాధ్యం కానిపని | కాబట్టి ఈ 

విషయాల్ని మరింత చెడుగా ఎందుకు చేస్తావ్ ? 

క్రాత్యాయని : ఇట్లా మాట్లాడటానికి నువ్వెవరివి? నీకు తల్లి అంటే ఎంత 

గౌరనం? నువ్వు నాకూతురివికాదు ! విధినెమ్యరూ తప్పించలేరు ! సీ ఇష్టంవచ్చినట్టు నువ్వు 

చేసుకో ! 
(అను।! డా| వీ. ఈత. నారాయణ నీళ్ళ) 

చింతావిష్టయ సీత 

[కుమారన్ అసన్ (1873-1924) మలయ ళ సాహిత్యంలో పసిద్ధికెక్కిన 

(తయంలోని ఒకడు. _మిగతాఇద్దరు ఉహ్నరు, వళ్ళ్శత్తాక్. అతని పాథమిక విద్యా 

నంతరం, శ్రీ నారాయణగురు పాపకంతో, బెంగుళూరు, మదాసు; కలకతాలలో పెద్ద 

చదువులు చడవటానికి అవకాశం ఏర్పడింది. ఆయన కొంతకాలం (పథాన కార్యదర్శిగా, 

వెనుకబడిన తరగతుల పునరుద్ధరణకు పాటుపడి, దానికి సంబంధించిన “వివేకోదయ ” 

అనేదానికి సంపాదకుడుగా ఉన్నాడు. కొ త్తభావాల్ని (వతిబెంబింపచే'సె ఆయన చిన్నకావ్యాలు, 

అద్భుతమై, భావ |పధానంగా అతిశయిల్డుతూ మలయాళ భాషా సాహిత్యానికి ముఖ్యమై విరా 

జిల్లుతుం టి, పీణపూవు, నళిని, లీల, దుర్వస్థ, ఛండాల భిక్షుకి, పరోదనం, చింతాశోకంలో 

సీత, కరుణ మొదలై నవి చెప్పుకోతగ్గ ఆయన రచనలు, ఆయన (పవోధ చ*దోదయం 
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సౌందర్యలహరి, నంస్కృత నాటకాలను, మలయాళంలోని కనువదించి, ఒకదాని తరువాత 
ఒకటిగా వచన రచనలను “వివేకోదయం”లో |పచురించాడు. 1921 లో వేల్స్ రాజ 

కుమారునిచే మ్మదానులో గౌరవించబడి, ఆయననుంచి ఒక పట్టువస్తాంన్ని, ఒక బంగారు 

. కడియాన్ని ఒహుమానంగా పొందారు. 1924లో పుల్పన్ననదిలో, '"తిక్కున్నప్పుజ'”' వద్ద 
జరిగిన పడవ [ప్రమాదంలో మరణించారు. బుషులను, వారి ఆశమపాంతాలను పొగుడు 

తున్న (ప్రస్తుత [గంథభాగం “నింతాకోకంలో సీత” నుండి గె కొనబడింది. తన కుమారులు 

అయోధ్యానగర రాజనభకు వెళ్ళినప్పుడు, ఏకాంతంగా ఉన్న పీత ఆలోచనలను (పతిబింబింప 

చెస్తుంది. | 

ఈ పర్ణశాలా [పదేశము ఎంత ఉపళ మనాన్ని కలిగించుచున్నది. కలతలేని, 

సంక్షోభములేని సింధునదీ తీరమా ! లేక దావానలం చెంతనున్న చల్లని తటాక తీరమా? 

(వకాశవంత మైన బుష్యా. శమాలలో జాజ్వల్యమా నంగా (ప్రకాశించే దీపాలవంటి 

మునిపత్నుల నిష్కళంక మైన మెరుస్తున్న చెక్కిళ్ళతో__ 

దీనికంతటికీ వారి మహిమయే కారణముకదా ! జీవకోటి అంతటికి ఒకే విధమైన 
_పేమను పెంచే వారి పవిత హృదయాలను నేను ధ్యానిస్తాను. 

వారి హృదయాలు వేధాధ్యయనాలలో తిరుగాడుతూ, వంచభూతాలలో సంచరిస్తూ, 

నియమ నిష్టలను నిరంతరం కాపాడుకునేవారిని నేను ధ్యానిసాడు. 

బీవితం అనే పుణ్యభూమిని, పురాణాలు వానిలోని కథలనే పవిత్ర జలాలతో, 

పునీతం గావించి, వానియొక్క్ల జ్ఞానం అనే ఫలాలను [పతీఒకరికీ పంచుతారు. 

(శుతులన్ని ఒకసారి ఎప్పుడో మరిచిపోవచ్చు | 

స్మృతులన్నీ ఒకనాడు కాలగర్భంలో కలసి పోవచ్చు 1 

కాని పావనమూర్తులై నవారు ఈ భూమిని వదలిపోరు ! 

[పాపంచిక సుఖాలవల్ణ వారి హృదయాలు కఠినంగా మారినా వారి భార్యలతో 

సాగించే జీవనంవలన, హృదయాలు మృదువుగా మారుతై. 

ఆ కారణంచేతనే ఒక మహాకవి నిరంతర సమాధిలో ఉండి, తుచ్చమైన జగత్తును 
గుర్తించి, ఒక విహంగం తన చెలిక త్తెను పోగొట్టుకొని శోకించగా చూసి జాలిచెందాడు. 

(అయ॥ (పౌ. జో సెల్ ముండ స్చేరి) 



ఉళ్లూర్ 

కిర ఇణావళ్లి 

కన్వావమారిలో నూర్యోదయం 

[ తిరువనంతవురం వద్దనున్న గామమే స్య గామమైన మహాకవి ఉళ్ళూర్ పూరి 

పేరు ఉళ్ళూర్ ఎస్. పరమేశ్యరయ్యర్. ఆ శతాబ్దంలో (పసిద్ధికెక్కి న మలయాళ సాహితీ 

తయంలో ఒకడు. 1877లో పుట్టిన ఉళ్ళూర్, తిరువనంతపురంలో ఎమ్ ఏ., ది. ఎల్. 

డిగీలను తీసుకుని, ఒకప్పటి | టావన్ కూర్ [ప్రభుత్వంలో పెద్ద పదవులలో జేర, (పభుత్వ 

బీఫ్ సెకటరీగాకూడ పనిచేసారు. ఉమాశేరళం అనేఒక ఇతిహాస కావ్యాన్ని, మరికొన్ని 
చిన్న కావ్యాలై న క్రర్తభూషణం, పింగళ, భ క్రిడిపిఠ, చి త్రశాల, హృదయకౌ ముది, తప్ర 

హృదయం, అమృతధార మొదలై నవి పక్నూర్ యొక ్క- ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలసిన కావ్యాలు. 

ఆతని కావ్య, సంస్కృతికి చెందిన పరిశోధనలు విజ్ఞాన దీపిక నాలుగు భాగాలలోను, మరచి 

పోలేని రచనై న కేరళ సాహిత్యచరి తం, లేక మలయాళ, సంస్కృత, తమిశ భాషలను 

పూర్తిగా మిశతంచేస్తూన్న కేరళ భాషాచరి.తలోను | పతిఫలించినై . ఉఊళ్ళూర్ తన సంపాద 
కీయంలో పాచీన మలయాళ రచనలెన్నో పదురించాడు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి రామ 

చరితం, గిరిజా కల్యాణం, వ్యవహారమాల పాటప్పాట్టు, భదోత్పత్తి తి, కేళ గహణం, 

(తిపురారాధనం, బకవధ, దూతవాక్యం. జంగమ విజ్ఞాన సర్వస్వంగా, శబ్దార్థ సం|గహంగా 

గుర్తించబడిన పండితుడు, కవి 1940 లో స్వర్షస్థు డెనాడు. | 

“ఓ శాశతమైన ప్రభూ! రక్షకా! 

ఆభరణయు క్రమై దేదీప్యమానంగా |పకాశిస్తూ 

మానవులు నిండిన ఈ గోళాన్ని నువ్వే సృష్టించావు. 

దీనిమధ్య సత్యమనే స్తంభాన్ని స్థావించి 

దానికి సీలాకాశాన్నే పందిరిగా మలచి 

దానికి దుట్టూ పట్టుపరదాలనే ద్యారాలకు కట్టి 

దానికి సూర్యచందులను విద్యుచ్చక్తి దీపాలలా 

నక్ష|తకాంతితో మెరిసే గోళానికి వేలాడదీసావు. 

ఇం| దనీలమణులను నివుణతతో నం దమనే 

(భాంతి కలిగేలా బాటలావేసి, పచ్చలను భూమి 

అని [భాంతికలిగేలా మధ్యలో పొదిగావు. 

కాని స్వామీ ! ఉషఃకాంతులను తిలకించి నప్పుడు 

పొంగిపొరలే పారవశ్యం అసామాన్య మైంది, 

“ఓ (వభూ ! (పకృతి ఇంతకంటె వేరే ఆనందాన్ని 
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నాకేమీ ఇవ్వగలదు ? తౌకిక మైన బంధాలనుండి 

విముక్తుడనై , నిన్ను ముఖాముఖీ చూడటంకంటె ఏం కావాలి+ 

విశాలమైన నింగియొక్క నీడనే వీకటిదుప్పటిని 

తొలగించుకుని తూర్పుకుచూస్తూ తన 

కిరణాలను వ్యాపింపచేస్తూ , భూమయొక్క- 

బంగారు మంటపం పైకి లేచింది. 

తన స్నేపాతులతో 

సాయం సమయంనుండి రాతివరకు 
నాట్యంచేెసి అలసిన చం దుడు 

నింగినుండి మాయమయ్యాడు. 

అక్కడక్కడ ఒకటి రెండు తారలు 

న్వర్ల సంబంధమైన బాలలు 

తమ తల్పులనుండి తప్పిపోయి మార్గం తెలియని 

వానిలా మసకగా మెరుస్తున్నై. 

దేవతాన్త్రీ నాసికాభరణంలోని 

వజం ఒకటి నేలజారి మెరుస్తున్న ట్టుగా ఉంది. 

“ఎందుకలా సిగుపడుతూ నించుంటారు % 

వెనుదిరిగి రక్షణగల |పదేశాలకు ఎగిరిపొండి ! 

వేదీప్యమానంగా వెలిగేవాడు తన గమనంతో బయలుదేరాడు. 

కాబట్టి ఆయన మార్గంనుండి దూరంగా తొలగండి. 

మ్మితులారా ! ! దేవతా న్రీలు గజగమనాలతో 

నాట్యం చేస్తుంటే, వారిగాజులు తియ్యని రవాలతో 

ఆ బాట [పతిధ్వనించే ఘడియ వచ్చింది. 

మందవాయువులనే చీపుళ్ళతో క భంచేసిన 

ఆ బాటంతా దివ్యంగా మెరుస్తుంచే 

మందాకినీ నదలోని జలాలు జల్లి 

కల్పవృకాలనుండి పూసిన పూలతో 

ఆ బాటంతా పరిచారు, 

కాబట్టి మీరంతా వెరే |పదేశాలలో దాక్కోండి. 

తూర్పుముఖంగా నే చూడండి 

ఉషాక న్య దిజ్మండలానికి 

వ్యాపిస్తూ సముద్రాన్ని అంటుతున్న 
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నల్లని మేఘాలగుంపుల అంచున 

బంగారుపూత వేయటం పారంభించింది. 

ఆ అంచు ఎ రని బంగారువర్ణంతో 

నీనాంబరపు అంచులావుంది. 

వ్యవసాయం కోసం దేవతలు సముదంపె 

నిర్మించిన అడ్డక ట్టలా వుంది. 

లేక అందమైన మైనాకపర్వతం నెమ్మదిగా తలె త్తినట్టుంది. 

ఏమిటీ! ఓ ఉషాదేవతా! నీవు పనిలో ఉన్నావా? 

నువ్వు ఇం దసీలవు మంటపంమీద పగడాలు పొదుగుతున్నావా గ్గ 

లేక నిరంతరం బంగారు నాణాల 

నాణ్యతను గీటురాయి పై పరీక్షిసున్నావా ? 

లేక బంగారు పతకాలను ఏనుగుల వరుసలకు 

కుంభస్థలాల పై అలంకరిస్తున్నావా ? 

మేఘాలనే గిన్నేలలో సక్షతాల ( దావకాన్ని 

మరగ బెడుతున్నావా ? 

లేక మేఘాలలోని మెరుపులకు మరలు బిగిస్తున్నావా ? 

శుభ పదమైన గోళంమీద పేమ పారవశ్యంతో 

తూర్పు న్ర్రీ మీద ఆమె చెలికత్తెలు ఆమెపై 

సువాసనాభరితమెన కుంకుమ పువ్వు దవాన్ని 

ఆమె'పె చల్చుతున్నారు. 

క్రీ చిరునవ్వుల తూర్పు దేవతా! 

నువ్వు అలంక రించుకున్న పట్టు వస్త్రం 

నా మనసనే తుమ్మెదకు 

తామర కొలనులా వుంది. 

దట్టంగా పూర్తిగా వికసించిన 

తామరల ఒకో రేకు 

నీ ప్రభువైన ఇం|దుని నయనంలా వుంది. 

కాని ఆయ్యో ః వర్ణం మారుతోంది, 

కుంకుమ పువ్వు [దావకం 

ఇప్పుడు బంగారు [దవంలా వుంది. 

దిజ్మండలం అంచున తేజస్సు గల ఒక పదార్థం 

యొక్క- కదలిక తెలుసుకో దగింది, 

(43) 
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పనుపు, ఎరుపు, నలువు, తెలుపు రంగులు 

కలసి మెరుస్తున్న ఆ భాగం 

ఇప్పుడు పూర్తిగా బంగారు వర్ణంలో కలసి పోయి 

[పపంచానికి మెరుస్తూ మనోహరంగా వుంది, 

అటు చూడు ! ఆకాశం సము[దం 

మనోహరంగాఒకదెన చోట 

బంగారు వస్తువేదో పొడచూపింది ! 

రెండు కళ్లు నులుముకొని చూడు ! 

అది కూర్మావతారపు నడిమి భాగమా? 

లేక దైవ సంబంధమైన ఎరరని కలువ కాడా ? 

లేక ఎర్రగా అగ్నిలా మెరుస్తున్న “కిరంజి" పండు 

పె భాగమా? 

లేక దేవతారాధనిక్షై కొనితెచ్చిన పశ్లైమా ? 

లేక కల్పక వృషాల పూలు పెంచటానికి తెచ్చిన 

కొత పూల కుండీయా ? 

లేక యజ్ఞ సంబంధ మైన శిలయొక్క. బంగారు రంగు 

గల సమతల [పదేశమా? 

లేక దేవతలు కీడించే పడవ చుభాగమా ? 

లేక సము[ద కన్య ఆటలో ఉపయోగించే వింజామరా ? 

లేక ఇం|దుని ఛ|త్రానికి అలంకరించిన వస్త్రమా % 

లేక కొత ద్వీపమా ? 

లేక ఆమృతంవుంచే రత్నాలు పొదిగిన పాతయా ? 

(అయ। (బొ. నీ, ని, దౌోవనయ) 

వల్లథోల్ 

సనాహిత్యమంజరి 

ఆచార్భుదోథుఢు 

[కవి గారి పూర్తి పేరు వల్ణథోల్ నారాయణ మీనన్. (1879-1958), 
వల్దథోల్ అనేది వారి కుటుంబనామం, ఈ శతాబ్ది పూర్వార్థంలో మలయాళ కవి 

త్వాన్ని బాగా వభావితం చేసిన కవిత్రయంలో ఈయన ఒకరు. దక్షిణమల బారులోని ఒక 
(గామమైన మంగలంలో ఈయన జన్మించారు. సంపదాయ పద్ధతిన మలయాళమూ, 
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సంస్కృత మూ, అభ్యసించారు, చితోదయ అనే మహాకావ్యం రచించడమెకాక బుతువిలాస, 

బందనస్థాసయ అనిరుద్ధన్. గణపతి, మగ్గలానమరియమ్: బధిరవిలాపం, శిష్యనుమ్ మకనుమ్, 

నగిల, కొచుసీత, అచనుమ్ మకలుమ్, బాప్పుజి, మొదలైన లఘుకావ్యాల నెన్నిటినో 

రచించారు. కాని ఆయనకు మహాకవిగా ముఖ్యంగా ఖ్యాతితెచ్చినవి సాహిత్య మంజరి పేరుతో 

తొమ్మిది సంకలనాలలో చోటుచేసుకున్న 150 గీతాలూ, ఏరశ్ళంఖల, దివ్యాస్వప్న ఆనె మరో 

రెండు కావ్యాసంపుటాలూ అని చెప్పాలి. ఆయన సంస్కృత రచనలనెన్ని టినో మలయాళం 

లోకి అనువదించారు. ఇందులో బుగ్వేదం, వాల్మీకీరామాయణం, వామన, మత్స్య పద్మ, 

అగ్నిపురాణాలు; శాకుంతలమ్, బోధి సత్వఅవదాన కల్పలత, మొదలై న ఉత్కృష్ట్మగంథాలు 

న్నాయి. వల్టథోల్ దేశీయ కళారూపాలైన కథాకళి వంటివాటి పె చాలా ఆభిమానం కనపరచి 

వాటిని పునరుద్ధరించడాని శై చాలా కృషిచేశారు దీనికోసం కళామండలం అనే సంస్థ నాయన 

స్థాపించారు. దీనికిప్పుడు అంతర్జాతీయ మైన [(ప్రళంస కూడా వచ్చింది. ఇవన్ని అలా ఉంచి 

వల్లథోల్ రవీంద్రనాథటాగోర్ , భారతితో సమస్క-ంధుడై న జాతీయ మహాకవి అని చెప్పాలి. 

సాహి త్యమంజరి, నాలుగోభాగం నుంచి ఈ కవిత ఎన్నిక చేయబడింది. గాంధీజీ పై రచించిన 

ఈ కవిత, వల్పథోల్ జాతీయ కవితారచనకొక మచ్చుతునక వంటిది. | 

1. సమస్త విశ్వమూ ఆయన గృహమె 

చెట్టూచేమ, పచ్చికా, వీడూ ఆన్ని అయన ఆత్మబంధువులె 

పరిత్యాగ మే ఆయన అరి, 

అణగిమణగి ఉండటమే ఆయన జొన్నత్యం 

ఇదీ నాగురుదేవుని స్వరూపం-పరమగుహ్య విజ్ఞానానికాయన బుషి, 

2. నక్షతరత్న ఖచిత మైనా 

పట్టించుకోదు 

కరపు మేఘసంఛన్న మైనా 
ట్ యు 

పట్టించుకోదు 

ఏది దానికి అంటదు, కలుషాన్ని కలిగించ లేదు 

ఆకాశం అత్యంతో న్నతోజ్ఞ్యలం 
లం జ 

నా గురుదెవుడున్నూ 

3. _ అత్య పూర్ణమైన విమలనది, 

భయంకర కూరజీవుల కావాసం కానిది 

ధూమంలేని పవిత్ర జ్యోతి 

పన్నగ పరినృతంకాని మహా పెన్నిధి 1 

నీడ ఏ మ్మాతమూ పడని పండు వెన్నెల 

నా గురుదేవుడు, 
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4. అస్త్రశస్తాలు లేకుండా 

ఆయన ధర్మయుద్ధం సాగిసాడు 

[గంథాలక్కుర లేదు, దై వత్వసంవదను బోధిస్తాడు 

జౌషధాలు అవసరం లేదు. 

వ్యాధులన్నీ కుదురుసాడు 

నలుసంత హింస లేకుండానే 

ఆయన యజ్ఞాలు నిర్వహి స్తాడు-యజ్ఞాలు 

నా గురుడేపుడు. 

5. నూటికి నూరుపాళ్ళు అహింస ఆయన పవ్శితజీవిత [వతం 

శై శవంనుంచి శాంతి ఆయన ఆరాధ్య దేవత 

తరచు ఆయన ఆంటుంటాడు 

“అహింస అనే నిరుపమానమైన కవచం 

అత్యంత శకి సామర్థ్యాలున్న అపాయం కలిగించే ఉక్కు_నై నా 

మొక్క_వో జేస్తుంది” ఆని, 

6, ఉత్తేజం కలిగించే ఆయన [ప్రబోధాలు 

ధర్మ దెవత హృదయం నుంచి వెలువడుతున్న వాక్కులు 

ఇప్పటికి ధర్ముడు తన స్వరూపాన్ని చూడగలిగాడు 

పరమ సత్యపు కొలువుకూటపు శ్రావ్య సంగీతం 

ముక్తికాంత రత్నఖచిత కంక ణనిస్వనం. 

7. (పేమతో సమస్త విశ్వాన్ని పాదాకాంతం చేనుకొనే 
ఈ యోధ వరుడికి 

[ప్రణవ వీజాక్షరం ఓం ధనువు, 

ఆత్మ ఆశుగం, (బహ్మదర్శించ వలసిన లక్ష్యం 

ఓంకారంలో కూడా లీనమవుతూ, తల్చీనమవుతూ 

"ఆయన దాని [వభవ స్థానాన్ని చేరగలడు, 

సూక్ష్మము, వరమము అయిన స్థితిని చేరుకోగలడు. 

6. ఏసు |పభువు త్యాగాన్ని నీవు దర్శించ దలిస్తే 

ధర్మరక్షకుడు (శ్రీ కృష్ణుని రాజ నీతి చూడదలి సే 
బుద్ధి దేవుని ఆహీంసా|వతాన్ని, ఆదిశంకరుల 

మెధాసంపదసు, రంతి దేవుని ఆంతులేని అక_టికాన్ని 

హరిశ్చందుని సత్య వాక్యత తరత ను, 

మలయాళం 
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10, 

11. 

12. 

13. 

మహమ్మదు పట్టుదలను, న్యాయాను శీలాన్నీ, 

అన్నీ ఒక్కచోట మూర్తి థావించిన మహామాననీయ 

మానవమూర్తి ని సందర్శించ దలుచుకున్నావా 

నా గురుదేవుడి వద్దకువెళ్ళు, లేదా అయన గాథ చదువు, 

ఒక్కసారి ఆయన పాదాలు దర్శించుకుం దే 

ఒట్టి భీరువు మహాఏరుడ వుతాడు 

కూరుడు పరమకారుణికుడవుతాడు 

పరమలోభి నెరదాత అవుతాడు 

పరుషభాషణుడు మధుర వాక్కు అవుతాడు 
మురికివాడు అ తిపరిశు భత పొందుతాడు, 

అతి సోమరి మిక్కిలి పర్మిశమించే వ్యక్తిగా మారిపోతాడు 

అపారమైన శాంతమూర్తి అయిన ఈ దెవర్షిముందు 

హంతకుడి కత్తి నీలోత్సల మాలిక అవుతుంది. 
కరకు గోళ్ళ సింహం గువ్వ అవుతుంది, పరుగులు తీసేతరంగాల 

మహద్భయద సంద్రం, అలవోకగా దాటగల 

చిన్న పడియ అవుతుంది, 

వర్తమాన పరిస్థితుల గూర్చిన చర్చలలో 
నట్టడ వి కూడా ఆయనకు సమావెశపుమందిరం కాగలదు 

ఆతి సంచలనానికి ఆట పక్షైాననగర మధ్యం కూడా 

పశాంత పర్వత సుందరకందరం కాగలదు. 

ఈ ధర్మ కృషివలుని ఉ త్తమకృషి 

(పతి కే తంలోనూ బంగారు పంటపండిస్తున్నది 

అయితే ఈ మహో _దష్ట చూపులకు 

పసిడి ఈ భూమిలో పసుపు పచ్చని ఇసుక మాతం, 

ఈ సర్వసంగ పరిత్యాగికి 

మహారాజ వెభోగం అతి నిరాదరణపా[తం 

స్వాతంత్ర కర్క_శ పథంలో పట్టుతివాసీలు 

పరచే ఈ మహోన్నత పభువు 

సుకుమారమైన పాదాలు కసుగందకుండా 

రక్షణకల్పిస్తున్నాడు. 
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ఎప్పుడూ ఆర్థదిగంబరంగా దేహాచ్బాదనం 
ముతక అంగ వస్త్రంమాతమే కటికి బిగిస్తాడు. 

14. గీత నివ్వగలిగిన పవి తభూమిపెనే 

ఇటు వంటి మహోన్నతుని అవతారం సాధ్యం 

ఈ కర్మయోగి ఈ భూమిలో మాతమె జన్మిసాడు 

ఆర్యా వర్తంలో, హిమాలయాలకు వింధ్యకూ 

మధ్య పుణ్యభూమిలో మ్మాతమే 

శాంతి సింహుడై న మహాపురుముడుద్భవించ గలడు 

గంగా జలపూత మైన పుణ్యభూమిలో మా[తమె 

ఇటువంటి కల్పవృక్షం (ప్రభవించగలదు. 

15. సర్వసంగ పరిత్యాగీ జయము, జిలతేందియుడా జయం 

మహాపురుషా జయం, జయం ఓ జగద్దురూ. 

(అను॥ (శ్రీ రగా కార్ జబ్ , తమారవిళ్ళ) 

జి. శంకర కురుప్ 

సూర్యకాంతి (అన్వాషణ) 

[| సమకాలీన మలయాళ కవితా ప్రపంచంలో అత్యంత సుప్రసిద్ధుడు మహో 

న్నతుడు అయిన (శ్రీ బీ. శంకర కురూప్కు (ప పథ మంగా జ్ఞానపీఠ పుర స్కృతి 1965 లో 

లభించడం ఆయన విశిష్టతను వేనోళ్ళ చాటుతుంది. 190! లో జన్మించిన ఈ మహనీయుడు 

పాఠశాలా విద్యాభ్యాసాన్ని తన స్వస్థలమైన నయథోడ్ లోనె పూర్తిచేసుకున్నారు. స్వయం 

షితో విద్వాన్ పట్టాన్ని సముపార్షించుకొన్నారు. ఒక పాఠశాలలో భాషాబోధకుడిగా జీవికను 

పారంభించి ఎర్నాకులంలోని మహరాజా వారి కళాశాంలో మలయాళంటబోరధిందే (పధానాచార్య 

పదవి నధిష్టించారు. జి. ఆని పొడి అక్షరం సంకేతంగా ఆయన ఎన్నో రచనలూ చేశారు. 

సుమారు నలబ్నైగంథాలవరకూ ఆయన ర్తికరంగా వెలువడ్డాయి. వీరి కవితారచనలలో 

ముఖ్యంగా పేర్కానదగినవి సాహిత్యకౌతుకం (నాలుగు భాగాలు), సూర్యకాంతి, పూజపుష్పం, 

పధికాంతపట్టు, నిమిషం, ముత్తుకల్, _ వెల్లిప్పరవకల్, _విగ్యిదర్శనం, _పాథేయం, 
వనగాయకన్, ఒడకుజల్, జీవనసంగీతం మొదలై నవిఉన్నాయి. వీరి ఇతర రచనలలో 

కాళిదాసుని మెఘసందెశానికి అనువాదమూ, ఠాగూర్ గీతాంజలి అనువాదమూ ఉన్నవి. భారత 

(వభుత్వం వారిటీవల వీరిని పద్మభూషణ బిరుదంతో సత్కరించారు. (సం ॥)| 

ox 

కవి అన్నాడు చిన్నారి పవనమా 

ఎవది కోసమీ అన్వెషణ 2 

చలించి పోతున్న ఉత్సుకతతో పొంగిపోతున్న అనురాగంతో 

అ నట్ అం మామను పుమకోపమపునలయతోతతోల. ఎల 
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సీకు వి|శాంతి లేదు ఇతరాలోచన లేదు ఉన్మత్తంగా 

అహోర్శాతాలు గవెషిస్తూ పరుగులు తీస్తున్నావు 

బహుశా నీచాంచల్య పర్మిభమణోన్మత్తత 

చూసి చిన్ని పువ్వు వణికి పోతుంది 
కిందికీ పెకి వెర్రిగా ఆలోకిస్తుంది 

[ప్రియురాలి సేరేకాదా అది, 

నీవు అస్పష్టంగా గుస గునలుగా ఉచ్చరిస్తున్నది ! 

మత్తెక్కించే | పేమ మధువే కాదూ అది 

నీ పాదాలు పరి భమింప చేస్తున్నది 

ఇంకేది అటువంటి పారవశ్యోన్మత్తత కలిగించ గలదు 

దివ్య (పేమోత్రేజితమె 

నీ వంచే ఏంత అసూయగా ఉందో నాకు ! 

మ్మితమా వెదకు, త్వర త్వరగా వెదకు 

వేణుకుంజ పరిప రసాన్ని లక్ష్య పెట్టకు 

దాని మనసంతా చాలా బోలు 

నిటూరుసూ 
ర వావి 

గద్గదన్వరంతో 
a 

గాలి బదులు చెప్పింది 

అయ్యా, మీరూహించినది నిజమే 

నా ప్రియ దివ్యవదన సందర్శనంకోసం 

నేను వరి భమిస్తున్నాను 

చాలా కాలమె అయిపోయింది 

మేము విడిపోయి 

అయినా ఆమెజ్ఞాపకంనన్ను కలచివేస్తున్న దిప్పటికీ 

సృష్ట్యాది ఉదయాన 

నేను కనులు తెరచి మేల్కాంచినప్పుడు 

భూదివమ్ములు పరస్పరావ లోకనాలతో ఎదురుబొదురుగా నిలిచాయి 

మౌనవ్యధతో 

శూన్యహృదితో 

చూశాను 

అమె నన్ను విడిచి వెళ్ళింది 

అయ్యో, నా (ప్రేమను పరీక్షించేందుకే మో 
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ఒకటి రెండు విరిసిన సిత నక్ష[తాలు 

ఆమె కురుల నుంచి జారి పడ్డాయి 

ఆమె కాలి అందెల ఘలం ఘలలు విన్నాను 

కాని అవి పక్షుల కూబిత ధ్వనులనుకున్నాను 

ఆమె లాజారంజిత పాదాల గులాబీ అరుణి మంపు ముద చూశాను 

కాని అది ఉదయ లజ్ఞామొగ్గ్య శోభ అనుకున్నాను 

ఆకాశంలో ఆమె పసిడి అంగుళ్యాభర ణాన్ని విడిచి పెట్టి పోయింది 

కాని దాన్ని నేను నభోమణిగా మృాతమే తలచాను 

గుర్తు పే అనవాలు కోసం ఆమె 

తన చినాం శుకపురుమాలు విడిచి పెట్టింది 

కాని దాన్ని నేసు మఘశకలమనుకున్నాను 

ఆమె పాద పూత మైన అంపకపు 

అంచును నేను చుంబించ లేదు 

చెంగల్వారుణ సం|దమనుకున్నాను దాన్ని ఆరోజునుంచి 

నన్ను నేను మరచి పోవడానికి 

(పతి చోటా |దిమ్మరుతున్నాను 

ఆ ఆనందాకృతిని దర్శించడానికి 

ఎవ్వరూ చూడలేదు ఎవ్వరూ 

అమెను చూశామని భావించుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా చూడలేదు 

అమెను చూచేందుకు నేను మా|తమే యత్ని ంచాలి 

పణయ స్వరూపిణి అయి నే వెదుకుతూ ఉన్న 

ఆమె ఉనికి ఉహాకల్పితమనే వారి మాట దబ్బర 

అది నమ్మదగింది కాదు 

ఆమె వదన సౌగంధ్యం నాకింకా గురు వుంది 

లజ్ఞా వివశదరముకుళిత కుంద పుష్పములనే చుంబించి నప్పుడు 

ఆమె కపోలముల చల్దని స్పర్శను 

నా దాహాధరాలు సెలయెటిని తాకినప్పుడు జ్ఞావకం చేసుకున్నాను. 

జ్ఞాపకాలు మనస్సునెలా పారవశ్యంతో సింపగలవు 

ఆమె, నేను వెదుకుతున్న ఆమె, మిధ్య అయినప్పుడు ? 

లేత చేతుల హపూలతీవ పరిరంభంలో కాని 

హిమానీ పర్యంకో జ్ఞ్వల తలమున కానీ 

నాకు మనశ్శాంతి లభియించదు, ఎప్పుడో ఒకనాడు 

మలయాళం 
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ఆమె సన్నిధానం చేరగలను, ఈ అశమా[తమ నా ఊరట, 

నా బలం 

నిశిలో 

వనిలో 

అలసిసొలసి నే పడి పోదును, మగతకమ్మి 

అదృశ్యంగా అప్పుడామె నా దరికి వస్తుంది 

ఆమె చల్లని చేయి నన్ను తడుతుంది. 

తడబాటుతో ఆనందంతో 

నే మేల్కోంటాను 

హతవిధి ! మళ్ళీదుఃఖంతో కూరుకు పోయేందు కే 

నిద్రపోతున్న సం|దాన్ని మల్కొల్సి 

అడుగుతా నతి "చెప్పు ఆమె ఎక్కడ ఉంది? 

అనుకుంటాడతడు ఈ దౌర్భాగ్యుడు ఉన్మాది 

అందువల హోరున ఘోషిస్తాడు గంభీరంగా 

వృక్షశీర్షాస్ని ఎన్ని మాట్టు తట్టి ఆడిగాను కాను 

వ్యధాక లిత డోలాందోళన చిత్తంతో 

ఆమె గురించి వర్తమానం చెప్పవలసిందని 

కాని కంపించే అవయవాలతో 

చెట్టు ఇట్టా చెప్పింది నాకు 

అయ్యో ! నే నామెనసలు చూడనే లేదు. 

విలపిస్తూ నేను దాని ఒడిపై వాలిపడిపోయినప్పుడు 

Un కొండ తన ధ్యానమగ్మత మధ్య 

అకాశం కేసి చూసింది 

కాని అకాశం తన మౌన భాషతో చెప్పింది తా నామెనుచూడలేదు 

హా : దీనికిక అంతం లేదు కాబోలు 

ఈ వియోగ చిరవ్యధకు ? 

(అను; వొ. లి. వృాదయ తమారి) 



సింది 

మయూలం : అశునొదోం + 

శ్రీ కీరథ్ _ వి. బసంత్ డా।। జి, నాగయ్య 

చార్మితక సమీక్ష 

వై దికార్యులు సింధునదికి దిగువన ఉండే లోయలో మొదట స్థిరనివాసం ఏర్పరచు 

కొని ఉండిన కాలంలో వ్యవహరించిన భాషా మాండలికాలనుండి పరిణమించిన భాష సిందీ 
భాష, వాయువ్య దేశ [పాంతంనుండి వచ్చిన దాడులకు సింధుదేశం తరచు గురిఅవడంచేత 

దాని జాతి, సాంస్కృతిక చితపటము పెక్కు. రంగులతో వన్నె కెక్కి అద్భుతంగా క నబడు 

తుంది. హిందీ, పారశీకం, అరబ్బీ, తుర్కీ, ఇంగ్లీషు, పోర్చుగీసు భాషల్డోని పదజాలం 

తమ [పత్యేక చిహ్నాలు దాల్చుకొని సింది భాషాపద్ధతికి అనుగుణమైన మార్పులుచెంది సిందీ 

భాషలో పూర్తిగా మిళిత మెంది, పరభాషా పద[పవేశంవల్లనూ, సహజమైన వాటి సమీకరణ 

విధానంవల్ణనూ సింధీభాష చాలా (ప్రాచీనత కలదై నప్పటికి నూతనంగానూ నుందరంగానూ 
వెలసింది. 

క్రీ. శ. 712లో సింధుదేశంలో ఇస్టాం మతం వ్యాపించడం మొదిలైంది. అది 
[క్రమంగా కొంతకాలానికి (పజాహృదయాలను విశేషంగా ఆకట్టుకొని స్థిరపడింది. ఇస్తాం 

మతం వ్విగహారాధనను వ్యతి రేకించేది కావడంవల్ల అంతకుపూర్వం వెలసిన వాజ్మయంకాని 

కవితలుకాని మిగలలేదు. ముసల్మానులు ఎక్కడ కాలు పెట్టినా ఇస్తాం మత [గంథ మైన 

“ఖురాన్” (ప్రవచించిన |పకారం సరికొత్త నమాజాన్ని నిర్మించాలని తల పెట్టినారు. (పాచీన 

శిలావ్మిగహాదులను, తమకు ముందున్న వాజ్మ యాన్ని సమూలంగా వఏధ్యంనం చేసినారు. 

అందువల్ల ఈనాడు [పాచీన సింధి వాజ్మయం చాలా స్వల్చంగా మా[తమే మనకు మిగిలింది. 

[పాచీన సింధీవాజ్మయంలో 'నుమ్మర”, “సుమ్మ' శకములందు వెలసిన హమద్ (Hamad), 

రజు (Raju), ౨శాక్ (192010) వంటి రచయితలవి కొన్నితప్ప తక్కిన రచనలన్నీ మాయ 

మైనాయి. ఈ [పాచీనయుగంలో వీరగాథలకు పాచుర్యం ఎక్కువ కలిగింది. “బుతీ' 

నివాసియైన షా అబ్దుల్ కరీమ్ (1538-1625) ఈ |పాచీన వీరగాథలను పునరుద్ధరించి, 
సంగీతంతో మేళవించి వాటిని గానయోగ్యంగా చేసినాడు. అబ్దుల్ కరీమ్ రచనలూ, 

మమొయ్-జ-బెయ్ట్_ (Mamoi_ja_bait), కాజీకజన్ (Kazikazan) అనే కవుల 

ద్విపదలూ మాతమే (పాచీన సింధీరచనల అవశేషాలుగా మిగిలినాయి. 

కీ. శ. 18 శతాబ్ది మధ్యకాలం నాటికిగాని సింధీభాషలో |పతిభావంత మైన 

ఉత్తమ కవితాసృ్ఫష్షి జరగలేదు. చారిత్రకంగా చూస్తే ఈ యుగం సాంస్కృతిక వికాసానికి 

ఏమీ దోహదం చేసేదిగా లేదు నాదిర్ (Nadir), అబ్లాలి (Abdali) రాజులున్నూ వారి 
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ఆఫ్గన్ సుబేదార్ లున్నూ సనై న్యంగావచ్చి సింధుదేశాన్ని (కూరంగా దోచుకున్నారు. సింద్రి 

[పజల లౌకిక ఆధ్యాత్మిక నేతలయి, వారి భయాలకూ భక్తికి పాత్రమైన “కల్ బొరాలు'” 

(Kalboras) ఆ దోపిడీ మూకలను త్రీప్పికొట్టలేక పోయినారు, నాదిర్, అద్దాలి, ఆఫ్ గన్ 

సుబేదార్హ సేనాశ క్రి అపారమైంది. ఆ సైన్యాలు ఒకప్పుడు మొగలుల, మరాఠుల |ప్రాబ 

ల్యాన్నికూడ అణచివేసి ఢిల్రీని విధ్వంసం చేసినాము. ఈ దాడుల్లో సింధుదేశం మరీ 

అధికంగా దెబ్బతింది. యాతాయాతములొనర్చే నెన్యాల అఘాతాలు ఈ దేశాన్ని చాలా 

[కుంగదీశాయి. దేశం పరాయి రాజులకు స్వాధీన మైన తరవాత అపారంగా కప్పాలు కట్ట 

వలసి వచ్చేది. రాజకీయంగా అశాంతి ఏర్పడిన ఆ కాలంలోనే షా- అబ్దుల్ -లతీఫ్ అనే ఒక 

మహాకవి వెలకాడు. అతడు దైవభక్తి కలవాడు. నిరాడంబర జీవి. అతడు సంగీతశీలి 

అవడంచేత “బైట్సు” (Baits) అని చెప్పబడే తన గెయాల్ని ఆశువుగా పలికేవాడు. తరవాత 

అతని అనుచరులు వాటిని [వాసి పెట్టారు “షా.జో.రసాలొ” అనేది ఈ విధంగా కూర్చ 

బడిన గెయనంపుటి. ఇది సింధీసాహి త్యంలో ఉత్తమోత్తమ రచన. షా-లతీఫ్ సామాన్య 

జనుల నిత్యజీవిత ఘట్టాలనే కవితా వస్తువులుగా స్వీకరించాడు అతని గేయాల్లో నిక్కష్ష 

జీవులు, పొలాల్లో పల్లెటూళ్ళలో పనిచేసే కర్షకులు, హోరుగాలి వస్తూండగా ఒంటెల 

బిడార్హను పచ్చ మొక, లులేని పర్యతాల వెంట, ఇసుక ఎడార్జ వెంట నడిపించుకపోయే జనులు 

సాకాత్క_రిస్తారు, తమ సరుకులకు విపణివిధులు వెతుక్కుంటూ పమాదకరమైన సము 
దాల మీద పడవ నడుపుకుంటూపోయే నావికులు (వత్యక్షమొతారు. ఊఉ త్తమత్వం, 
నిర్దుష్టత మనోరంజకత్వం షా లతీఫ్ గేయాల్డాని ముఖ్యధర్మాలు, (పాచిన జానపద 

వాజ్మయంలోని దురద్భష్టవంతులై న కథానాయికా నాయకులను |గహించి వారి దుఃఖాను 

భవాలను మననంచెస్తూ యుగయుగాల విజ్ఞానంతో సమన్వయించి సరికొ త్తరీతిలో అతడు 
[వకాశింపజేసినాడు. సింధు పాంతం హిందూ పారశీక సంస్కృతులకు సంగమస్థానం. 

మానవతా ధర్మము, సర్వజన సమాదరణశీలత వాటిని సాధించే అంతర్జ్భృష్టి అక్కడ నెల 
కొన్నది. బీవితంలో సూత్యాంశాలనుకూడా _పేమిస్తూ వాటిని వేదాంతదృష్టితో మేళవించే 

విశ్ణమానవతా వాదానికి షా-లతీఫ్ |పముఖ లక్షణం. షా-లతీఫ్ ఎటువంటి అంళాన్నైనా 

_పజ్ఞతో నిధ్యహించగల _పతిభాశాలి నిర్మానుష్యమైన పర్వుత్యపాంతాలు, ఇసుక ఎడార్హు, 

ఉప్పొంగిపారే (ప్రవాహాలూ, భయోత్పాతాన్ని పుటించే పెనుగాలులూ -- వీటి నై సర్దిక కోటను 
# 

కవితలో ఎంతో ఆభినివేశంతో చి తీసాడు. నిర్దాక్షి 6g (పకృ కృతియెన పరిసరాల్లో దుర్భర 

జీవితాన్ని నిలుపుకోవడానికి మానవుడు ధీరత్యంతో నడిపే పోరాటం ఇక్కడ కనబడుతుంది. 

షా-లతీఫ్ యొక్క పరిశీలనారంగం ఎంత వి స్పృతమైనదం టే దానినుంచి ఏదీ జారిపోదు. 

పేరులేని మొక, దగ్గరనుంచీ, జంతువు దగ్గరనుంచీ, గర్భదరీ[దుడై న కర్తకుడుకాని, కుమ్మరి 

కానీ అతని దృష్టికి దూరంకావడం ఉండదు. ఆతడు సింధీక వుల కెల్ల తలమానికం. |పజా 

వ్యవహారానికి ఉచ్చారణ కూ సన్ని హితంగా ఉండే శ_క్రిమంతమైన భాషలో అతడు రచన 

చేసినాడు. ఆతని కవిత ఉత్తమోత్రమం. అపురూపమైన అంతర్జృవ్షి, వివేకంగల మహా 
బుషిగా, ఉదారచిత్తునిగా , కరుణార్డ 9 హృదయునిగా, సన్మార్గవ ర్తనునిగా, ముందుచూపుగల 

మహాకవిగా షా-ఆబ్లుల్ -లతిఫ్ ను నింధ్మ పజలు భ కితో అరాదిసారు. అతని రచనలు 

ఏ దేశంలోనైనా ఎక్కడైనా ఎవరికైనా గర్వకారణ మైనవె, 



రీరిశీ సీందీ 

షా-లతీఫ్ అడుగుజాడల ననుసరించి కవితారచన సాగించిన మహాకవుల్లో సఛల్ 
(వ్20121) ప్రథముడు. సనాతన మతవిశ్వాసాలను, ముఖ్యంగా ఇస్లాం మతంపేర వ్యాపించి 
అర్ధరహితంగా అనుసరింవబడే వాటిని ఎదిరించిన భౌతికవాది “సభఛల్'. సంకుచిత 

తత్తాంన్నీ స్వపక్షమందలి దురభిమానాన్ని అతడు స్పష్టంగా శ_కిమంత మైన భాషలో అధిశే 

పించాడు. మూఢవిశ్వాసాల పె అతడు చేసిన తిరుగుబాటు అన్నిరకాలై న సంస్క_రణలకు 

(పోత్సాహకారణమైంది. సభల్ తిరుగుబాటు సూఫీకవి. అతనికి పూర్తిగా విలక్షణమూ, 
ఐిభిన్నమూ ఆయిన రచనలు చేపట్టినవాడు “సామి” (Saami) అనె కవి. అతని పద్యధార 

గంభీరంగా [ప్రవహించే [ప్రవాహంలాగా [పసన్న గమనంతో సాగిపోతూంటుంది. అతని 

కవిత్వం లౌకిక విషయాలతో కలుషితం కాదు; సామాన్యులు అజ్ఞానవలయంలో చిక్కు 

కొని మం చిచెడ్డల నిర్ణయించుకోలేక అనుభవించే ఈతి బాధలకు అతీతంగా ఉంటుంది. 

శంకరాచార్యుల సాంపదాయాన్ని అనుసరించిన మాయావాది సామి, అచ్చమైన సింధీ 

భాషలో అతడు |వాసిన 21000 శ్లోకాల్లో స్వాతిశయం వనికిరాదనే ఉవదెశాన్నే మనకు 

వినిపిస్తాడు. మానవజీవితం క్షణభంగురమనీ, ఆందులో మనదనుకున్న దేదీ మనది కాదనీ, 
మోక్షసాధనకు గురువును ఆశ్రయించి అనుసరించాలనీ సామి తన రచనల్లో ఉపదేశిస్తాడు. 
సామిళో కేవలం క విత్వాంశముకన్న బుషిత్వమె ఎక్కు వగా గోచరిస్తుంది. అతని రచనలో 

మనల్ని ఎక్కువగా ఆకర్షించేది శబ్బసరళత, రమ్యత. అదే అతని పతిభకు అమోఘమైన 

తారాా_ణం. 

పెని పర్కాన్న కవితయం తరవాత భావార్థ పకాశములై న వారి [ప్రసంగ 

పాఠాలనే విభిన్న ధోరణుల్లో ఉచైస్వరంతో గానం చేసిన గేయకవులు ఎందరో వెలళారు. 

అట్టివారిలో బెడిల్ (36611) ఉద్దండ పండితుడు. బెకాస్ (౨౭125) మంచి భావుకుడు. 

దల్పత్ (Dalpat) చిత కవిత్వ నిపుణుడు. గుల్ మొహమద్ (Gul mohamad) తన 

రచనల్లో సరికొత్త రూపాలకోసం పరితవించాడు. దేశీయమైన ‘బైట్స్’, “కఫీష్' (Kafees) 
లకు మారుగా తనకు నచ్చిన పారశీక చృందోరీతుల _పవెశ పెట్టినాడు. వీరివలెనే తరువాత 

వెలసిన మీర్దాకాలిచ్ బేగ్ (Mirza Kaleech Beg) వంటి కవుతెందరో ఈ దారిలో నడచి 

అధిక రచనలచే సింధీ సార సత్వానికి వన్నెచిన్నాలు చేకూర్చి గణుతి కెక్కినారు. స్థూలమూ, 

రేఖాపాయమూ, ఆతి పరిమితమూ అయిన ఈ సమీక్షా వ్యానంలో అప్రసిద్హులెన కవులనూ 

వారి కావ్యాలనూ విడివిడిగా వివరించడం సాధ్యమయ్యే పనికాదు. అయినా పాత సంపదా 
యాన్ని కొంతవరకు ఉల్పంఘించి తమదైన సరికొత్త మార్గాన్ని నిర్మించుకొని నిలదొక్కు 

కొన్న క వివర్షాన్ని గూర్చి (పసక్తం చేయడం తప్పనిసరి. ఈ క వివర్గ (పతినిధి కిషిన్ చంద్ 

బివాస్ (Kishin chand Bewas). అతడు తన శిష్యుల్లో యువకులై న కొందరికి తన 

ఆదర్శాలను బోధించి వారిని చైతన్య మూర్తులుగా తీర్చి దిద్దినాడు. ఈ విభజన మూలంగా 

కవివర్గంలో విబేధాలు ఏర్పడినాయి. కవివర్గంలోని కవులు సమైక్యంగా కాకుండా విడివిడిగా 

ఎవరికివారే స్వాతర్యత్యో తర కాలానికి అనుగుణమైన చిత్త వృత్తులను, భాషారీతులను సృష్టిం 

చుకొని తమ ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాలను నిరూపించుకొన్నారు. 

సింటభాషలో గద్యరచన ,బిటీషు పరిపాలన తరవాతనే |పారంభమైంది, 19 వ 



చార్మితర సమిక్ష 685 

శతాబ్ది చివరి పాదంలో హిందూ పారశీక దేళాల్లో వ్యా ప్తిగాంచిన కొన్నికథలూ, అద్భుత 
కల్పితేతివృత్తాలూ అవ్పుడప్పుడే పరిపాలకులబే _పవెశ పెట్టబడిన నూతన సింధి లిపిని చదువ 

గల్గిన పాఠకుల వినోదం కోసం ఆయాభాషల నుండి సింధీఛాషలోనికి అనువదింపబడినాయి. 
అప్పటినుండి సింధీభాషలో భాషాంతరీకరణాలు విరివిగా [పారంభ మైనాయి, ఇంగ్లీమ, హిందీ, 

బెంగాలి, ఉర్దూ, సంస్కృత భాషల్లోని చాలా [గంథాల అనువాదాలు సింధీలోకి వచ్చినాయి. 

అపిచ్చిన్న మైన ఈ ఆనువాదాల ఫలితంగా మహాభారతం, రామాయణం, గీత, సిక్కుమత 

(గంథం, ఉపనిషత్తులు మొదలైన [గంథాలేకాక కబీర్, సూరదాస్, మీరాబాయ్, తులసీదాస్ 
మొదలైన భక్షాగెసరుల మధుర రచనలు కూడా సింధీభాషలోకి వద్చాయి, 

| సాధారణంగా మత సారస్వతం పునరుక్తులతో వైవిధ్య రహితంగా ఉంటుంది. 

నూతన సంఘ వ్యవస్థకి విపరీతంగా తోస్తుంటుంది. అయినా మత సంస్థల మూలంగా మతాధి 

పతుల నిరంహణ చాతుర్యం వల్ల మత సారస్వతం సింధీ పజల ఆదరాభిమానాలకు ప్యాత 

మైంది... ఈ మత సారస్వత, 'లౌకిక వాజ్మయ వికాసాన్ని కుంటుపరచలేదు, 20 వ శతాబ్ది 

[ప్రారంభంలో పథమంగా కొన్ని ఆంగ్ల నవలలు, నాటకాలు సింధీభాషలోకి అనువదింప 

బడినాయి. తరవాత 'పేమ్చంద్”, శరత్”, “బంకిమ్”, “తారాశంకర బెనర్జి', “కె. యం. 

ముస్టీ' మొదలై నవారి రచనలు కూడ సింధీభాషలోకి వచ్చినాయి. గోర్కి వంటి రష్యా రచ 
యితల రచనలు అనువాదాలు కూడా కొద్దికాలం [కితమే సింధీ భాషలో వెలశాయి. (పపంచ 

సాహిత్యంలోని ఉతమ రచనల అనువాదాలు ఇంకా ఎక్కువగా రావలసి ఉంది. వాటి 

ఆవశ్యకత ఈనాడు ఎంతైనా ఉంది. |పభుత్వంవార్ి (ప్రోత్సాహ సహకారాలు అమితంగా 

ఉంటేనేకాని జయ(పదంగా ఈ అనువాద కార్యాన్ని నిర్వహించడం సాధ్యంకాదు. 

[పాచీన గద్య రచయితల్లో (ప్రధానంగా పేర్కొ నవగినివారు దయారామ్ గిడు 

మల్, మీర్జా కాలిచ్ బేగ్ (Mirza Kaleech Beig) లు. వీరు గద్యాన్ని సాంఘిక భావ 

_పపంచానిక్షై వినియోగించినారు; దై నందిన జీవితాన్ని పతిఫలింప చేసే చక్కని కథలను 

(వాశారు. దయారామ్ గొప్ప పండితుడు, అతని గద్యరచన నిశిత పరిశీలనంతో నీతిబోధతో 
కూడి మిక్కిలి రమ్యంగా "ఉంటుంది. కాలిచ్ బేగ్ బహు'గంథ రచయిత. అతని (గంథాలు 

సుమారు 200 పెగా మనకు లభిస్తున్నాయి. సింధీ సారస్వతంలోని అన్ని (పకియల్లోనూ 

అతడు సరికొత్త ప్రయోగాలు చేసినాడు. అతని రచనల్లో స్వతంత [గంథాల కంటె 

అనువాదాలే ఎక్కువ. అతని వచన రచన ఒడిదుడుకుల్లీకుండా పట్టాల మీదనే నడిచే రైలు 

లాగా కుణ్ణమార్గంలో మృదువుగా సాగిపోతూంటుంది. ఈ శకంలోనే కౌరోమల్ ఖిల్నాని 

(Kauromal Khilnani) అనే మరొక పూజనీయుడు [బహ్మసమాజంచే _ేథావితు డై 

సంఘ సంన్క_రణాని కుషయు క్తములైన చిన్నచిన్న [గంథాలను (పకటించినాడు. నై ఘంటికు 

లకు, వ్యాసక ర్రలకు కూడా ఈ యుగం పేరెన్నిక గన్నదే. ఈ కాలంలో పర్మానంద్ మేవా 

రామ్ (Parmanand Mewaram) అనే నైఘంటికుడు వెలసినాడు. అతని భాషాశై లి 

సరళమూ, మధురమూ, |వసన్నమునూ అయి మిక్కిలి శ క్రిమంతంగా ఉంటుంది. అతని 

నీతియు కములై న వ్యాసాలు పిన్నలకు పెద్దలకు వినోదంతోపాటు ఉపదేశాన్ని చెకూరుసాయి. 

కౌధోమల్ ఖిల్నాని, వర్మానంద్ మేవారామ్ ల అడుగుజాడల ననుసరించి రచన సాగించిన 
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భేరుమల్ మెహెర్ఛంద్ (Bherumal Meherchand) లాల్ ఛంద్ అమర్షినొమల్ 

(Lalchand Amardinomal) జేత్మల్ పార్స్రామ్ (J6thmal Parsram) అనేవారు 

కవితయంగా |పసిద్ధి కెక్కినారు. వారిలో భేరుమల్ మెహెర్ చంద్ బహుభాషావేది. విశే 

వించి సాంఘిక శాస్త్రజ్ఞుడు. లాల్చంద్ అమర్దినామల్ గద్య రచనలో పాతవడ్డ మాటలు, 
ఛాందసపు అభ్యాసాలు ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి. అయినా ఆతని భావాలు తీక్టములై , మృదు 

మధురమలై [పత్యేకత నార్జించుకొని చదివేకొద్ది చవులూరీస్తుంటాయి ఈ కవిత్రయంలో 

మూడవవాడై న జేత్ మల్ పార్స్రామ్ ప్మతికా రచయిత; రాజనీతి నిపుణుడు. మితవాదులు 

వాదించే అనవసర వివాదాలనూ, తాత్కాలికోపకరణాలై న యుక్తులనూ విశదమైన భాషా 

సరళితో బలపరుస్తాడు. అతడు 'బినెంట్'కు ముఖ్య అనుచరుడు. బినెంట్ దివ్యజ్ఞాన 

సమాజం వారి చిన్నచిన్న ఆంగ్ల [గంథాలను, కొన్ని సుపసిజ్ద ఆంగ్ల (గంథాల్లోని సంక్షిప 

రూపాలను అతడు అధిక సంఖ్యలో విందీభాషలోకి అనువదించాడు. మరికొన్ని స్వల్చు (గ్రంథా 

లను కూడా స్వయంగా సిందీభాషలో రచించినాడు. జేత్ మల్ పార్స్రామ్ వ్యాసక ర్తకూడా. 

'ఫేబియన్' సామ్యవాదం, దివ్యజ్ఞాన సమాజ విజ్ఞానం, సూఫీత త్వం వీటితో కూడుకొన్న 
అతని రచన కొ తపోకడలతో మధురాతి మధురమై పాఠకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొని విందు 

చెసింది. ఈ తరానికి చెందిన ఇతర కవుల్లో ముఖ్యులు-ఆచార్య గిద్వాని, యన్. ఆర్, 

మల్కా_ని, లీలారామ్ _పేమ్చంద్, దయారామ్ మీర్ చందాని, డాక్టర్ హెచ్. యం. గుర్ 

బక్సాని మొదలై నవారు. వీరంతా తమకు క్రీ ర్రిని తెచ్చే అమోఘ రచనలుచేసి (ప్రసిద్ధి 

గాంచినవారే. 

భరతఖండ విభజన మూలంగా ఏర్పడిన కల్లోలాలూ, అలముకొన్న విషాద 

చ్చాయలూ సిందీ సాహిత్య సృష్టికి సంబంధించిన ఉత్సాహాన్ని పోగొట్టలేదు. మెగా సరి 

హద్దుకు రెండువై పులా ఓక విధమైన కొద్దసాహిత్య వికాసం పారంభ మైంది. దీని | పభావం 

రాబోయే సాహిత్యంపై కూడా ఉంటుంది. దానిపై ఇది చెరగని ముదవేసే అవకాశాలు 

చాలా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు చిరకాలం నుంచీ వస్తున్న నాటకాలనుండి మన దృష్టి యం. 

యు. మల్కాని నాటకాలవై వడింది. (పాచీన నాటకాలు అద్భుతావహాలు, నీతిబోధకాలు. 
మల్కాని నాటకాల్టో దృశ్యమానమయ్యేవి జా వర్ణాంతర వివాహాలు, బహుభార్యాత్వం, విడా 

కులు, కొడుక్కు మారుతల్లికి అకమ సంబంధావ్ని అంటగట్టడం. ఇలాంటివే భావనాళాస్త్ర 

సంబంధం మీద ఆధారపర్చిన గోబింద్మల్ హి (Gobind 34210 నాటకాలు, మేధకు 
మేతపెపై “బనంత్” (325200 గారడీ రచనలు. ఇవి నూతన సాహిత్యోద్యమానికి మరి 
కొన్ని సంకేతాలు. వీటికి తోడు అసక్తి కరమైన నాటక సంఘాలు కొన్ని వెలసినాయి. వాటి 

వల్ట నాటక కళాభిరుచి 'పెంపొందింది. నాటక [ప్రదర్శనం వినోదకరంగా లాభదాయకంగా 

పరిణమించింది. 

పాశ్చాత్య కళావిజ్ఞాన (ప్రభావంచే సింది సారస్వతంలో గొప్ప పరివర్తనం కలి 

గింది. (కమ్మకమంగా కథా వస్తువరణంలోనూ మార్పులొచ్చాయి. సాహిత్యానికి సంగీత 

సొందర్యాలతోడి సంబంధం పూర్తిగా తొలగిపోయింది. “సుందరమైన వస్తువు ఎల్లప్పుడు 
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సంతోషాన్నే కలిగిస్తుంది” అని 'కిట్స్' (Keats) చెప్పిన లోకో క్రికి ఈ సాహిత్యం వ్యతి 

కంగా గోచరిస్తుంది. దరిదం, అసహ్యం, అపరిశు భపలతో శారీరకంగా మానసికంగా దిగ 

జారిపోయిన సామాన్యుల నిత్యజీవితం స్పందించే కవి హృదయాలను ఆకర్షించింది. సౌందర్య 

మొక్క టి ఆరాధ్యం కాదని అసుందర వస్తువులను కూడా క వితావస్తువులుగా స్వీకరించ 

వచ్చునని నిరూపించారు ఆధునిక కవులు. వారు పకృతి సౌందర్యాన్ని గానం చేయటానికి, 

పూర్వుల నై తికాదర్శ విలువలను స్తుతించటాసికి నిరాకరిసారు. పరిసరాల్లో మామూలుగా 

కన్పించే అతిసామాన్య వస్తువుల్లోని రామణీయక తను నమ్టించినప్పుడే క విత్వం ఆధునికుల 

దృష్టిలో సార్థకత చెందుతుంది. ఈ రచయితలను తమ వా స్తవికానుభవాలు ఉడు కె త్రించినాయి. 

వారిహృదయాలను కోపంతోనూ నిస్సృహతోనూ నింపివేసినాయి. సంపన్నుల మోసానికి 

గురియై బీవితంలో తాము నుఖశాంతులకు నోచుకోలేదని వ్యసనాన్ని పొందుతూ ద్వేషంతో 

చురచురలాడే సామాన్యజనుల గొంతుకలు వీరి కవిత్వంలో వినిపిసాయి. ఎన్నో దృక్పథాలు 

సాహితీ రీతులు ఆధునిక యుగంలో ఒకేసారి వచారానికి వచ్చినా నిస్పృహను పొందిన 

ఈ సామాన్యజనుల బీవిత చితతే (పాధాన్యం వహించింది. 

అంతర్జాతీయ (పశ స్తే కల్లిన కల్పనా కథలతో నరిపోల్చ దగిన నవలలు హిందూ 

దేశంలోనే నాకు తెలిసినంతవరకు ఇంకా వెలువడలేదు. సింది సారస్వతంలో ఈ నవలా 

పక్రియ ఇంకా శైశవ దశలోనే ఉన్నది. అయినా 'గోబింద్ మల్లి” (600114 Malhi) 
మొదలైన వారి నవలలతో ఈ ప్రక్రియకు వీజారోవణం జరిగింది. గోబింద్ మల్టి అతి 

సామాన్యమైన కొన్ని చిన్న నవలలను రచించినాడు. ఒక రకంగా “పొ ప్రిహీరానందమ్ 

(Popti 1020206200), సుంద. ఉత్తమ్ ఛందాని (53061 Uttam Chandani), 

కలన్ |పకాష్ (Kalan Prakash) తారామీర్ ఛందాని (Tara Mir Chandani) మొద 

లైన రచయి[తుల తోడ్పాటువల్ల నవలా రచనకు ఒక నిజమైన సమున్నత స్థాయి లభించింది. 

దైనందిన జీవితంలో 3త్యము శ్రీలు ఎదుర్కొనే సమస్యలను, వివిధ వ్యవహారాల్లో వారి 
ఆలోచనా తీరును దృక్పథాన్ని ఏరు తమ నవలల్లో [ప్రధానంగా చర్చించి మన ముందుంచి 

నారు, సాంఘిక నిర్మాణము నందు వీరు వేలెత్తి చూపె దోషాలివిా-అధునికా నియమాల 

ఒ తిళ్ళకు లోనై శె థిల్య మందడం, సంఘసమన్యలను ఎదుర్కొనటంలో (పాచినులవలె కాక 

నెటి యువతరం వాష్ట పట్టుదలనూ, (శద్ధనూ కనపర్చక పోవడం. 

నిజం చెప్పాలంటే కథ చెప్పడం లోకంలో అనాదిగా (పచారంలో ఉన్న కశే. 

రసస్ఫోరక మైన లిక నన్ని వేశాన్నో, ఒక భావావేశాన్నో, ఒక పాత మనః[పవృ త్తినో 

కెం దంగా చేసుకొని దానికి అనుగుణమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించి తేటతెల్లంగా కథను 

వివరించడమే ఇంతవరకు పాటినూవస్తున్న కథన పద్ధతి. ఇప్పుడు ఈపద్ధ తి రూపులేకుండా 

పోయింది. తేటతెల్లమైన కథాస్థానంలో కథకాని కథ (0 3401) కథా వ్యతిరెక మైన కథ 

(Anti st0ry) అనే అద్భుత [ప్రక్రియలు ఎక్టువగా వెలసినాయి. సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే ఇది 

ఒకరకమైన కాకుల కథవలె చోద్యంగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకని అంటే ఈ కథలో నాయకుడికి 

అనేకములె న అనుభవాలు కల్లుతాయి, కాని ఈ నాయకులు వాటిని సక్రమంగా వివేచించుకొనే 
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శక్తి కోల్పోయినమనుష్యులు. ఈధోరణి రచనచేయడంలో నాజూకు తేలిన రచయితలు ఈ 

[ప[కియకు సరిపోయిన కథావస్తువులను అన్నిటిని కూలంకషంగా ఉపయోగించుకొన్నారు. 

అందుకని ఇప్పుడు అయోమయస్థితిలో దిక్కుతోచని దీన స్థితిలో దేవులాడుతున్నారా అని 

అనిపిస్తుంది. 1950-59 కాలంనాటి నియమబద్ధ మైన (పగతిమార్గం నుంచి కథారచన 

దూరంగా వెళ్ళి పోయింది. ఆ తరవాత మానవుని అంతర్హ్భృష్టి లాభకర మైన ఉద్యోగా న్వేషణలో 

చాలా వాస్తవికత చూసింది. కిక్కిరిసి ఉండే ఆఫీసుల్లో అర్ధరహితమైన దినచర్య ఆశా 
దృష్టిని పూర్తిగా నీరస పరిచింది. ఇది నేటి కథారచనలో కనిపిస్తుంది. దీన్ని రూపు మాసం 

దుకు కొందరు రచయితలు ఊహా పధాన మైన ఆనందాన్ని కల్గించె నన్ని వేశాలను సృష్టించారు. 

ఒక రకంగా ఈ విధమైన రచన ఉడిగిపోతున్ని శక్తులకు కొంత ఉత్తేజాన్ని కల్గించింది, 

అంతేకాకుండా సంపన్నుల అభిరుచులనూ, నాగరిక మైన జీవితాన్నీ సుపరిచితం చేసింది. ఈ 

రచనల్లో దిగంబరత్వానికి అశ్లీలమైన కామ్యపవృత్తికి దగ్గరగా ఉన్న రచనలు మాతమే 

కొంతవరకు పాఠకుల మనస్సుకు వెగటు కల్లించ వచ్చు. ఈనాడు అన్ని (పకియలు వదలేసి 

కథలు సృన్టిస్తున్నట్టు నటించడమే గొప్పైపోయింది. అన్ని (ష్మకియలను వదిలేసి రచన 

చెయడ్యంకూడ ఒక నూతన్నపకృతి అని ఈ రచయితలు (గ్రహించడం లేదు. ధ్యేయాన్ని 
వదలి వేయడం కూడ ఒక రకమైన ధ్యేయమె కదా! అయినా కూడ వీరి వాక రచన, భాష 

చాలా వింతగా ఉన్నా, అభ్యాసాలు అహంభావ పూరితములై పరమ ఛాందసంగా ఉన్నా, 

కళ్ళకు కట్టించే దృశ్యాలను చి|తించే _పజ్ఞ వీరికుంది. అందువల్ల వాదికథలు సాహిత్య 

(పతిష్ట గడించుకోన్నాయి. 

ఏదో ఒకరక మైన కావ్యసమీక్ష, సాహిత్య విమర్శ సింధీభాషలో బొత్తిగా లేకుండా 
పోయింది. సాహిత్యవిమర ఒక సృజనాత్మక మైన కళ అని కానీ, [పత్యేకంగా పరిశీలించదగిన 

శాఖ ఆని కానీ గుర్తింపు జరగలేదు. ఈ లోపాన్ని తీర్చేందుకు చాలా విధాల విమర్శనా పద్ధ 

తులు విరివిగా బయలుదేరినాయి. సాహిత్య విమర్శనా పద్ధతులతో వివిధ సాహిత్య (పకి 

యలను అన్వయించటం జరిగింది, అయినా చేయవలసింది చాలా ఊంది. ఇప్పుడు జరుగు 

తున్న అవిరామకృషివల్ట పాండిత్యమూ దానితోపాటు సాహిత్య విమర్శ పెంపొందే అవకాళాలు 

బాగా కనివీస్తున్నాయి. 

నాల్గుకాలాల పాటు నిల్చే స్వతంత్రమైన జీవితచరిత్రలు సింధీభాషలో ఎక్కువగా 

లేవు ఈ దళాబ్దిలో విష్ణుశర్మ వివిధ భాగాలుగా (_పచురించిన డాక్టర్. చొయి[తమ్ 

(Dr. Choitram) చర్మితలో జీవితచరి త కుండవలసిన హంగుల్లో కొన్ని ఉన్నాయి: 

స్వీయ కథాత్మకమైన (శ్రీ మల్కాని 'కాన్వార్” (Kanwar) అనే [గంథం జీవితచరి తలో 

ఒక (పత్యేక తెగకు చెందింది. ఇందులోని కథావస్తువు పధానంగా భావ్యపేరితమైంది. అందు 

వల ఈ రచన పదికాలాలపాటు నిల్నే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో వ్యాసరచనకు 

కూడా మంచి (పోత్సాహా నహకారాలు లభించాయి. అర్హశతాద్దానికి పైగా రాజకీయ వృత్తాం 

తాలతోడి వ్యాసాలు చిన్న పుస్తకాల రూపంలో పక టింపబడినాయి. ఇవి నేటి వివాదా 

లకు అతీతంగా లేవు కనుక వాటి సాహిత్య విలువ నిలువకపోవచ్చు , అలాగే సాహిత్య 
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విమర్శలో కూడా కొన్ని (పాథమిక [ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అయినా వాటికి సాహిత్య 

స్థాయి బాలా తక్కువ. వ్యాసరచనాస్థాయిని, విలువను పెంచటానికి [ప్రపంచంలో ఇతర 

భాషల్లో ఉన్న వ్యాసాల స్రాయికి వాటిని తీనుకరావటానికి ఆధునిక సింధీ రచయితలు కృషి 

చేస్తున్నారు. 

స్టూలమూ, రేఖాపాయమూ, ఆతి వరిమితమూ ఆయిన ఈ నమీక్షా వ్యాసంలో 

చాలా వివరాలు సర్వంకషంగా చర్చించటానికి వీలుకాలేదు. అందువల్ల ఉద్దెశ పూర్వకంగానే 

కొన్ని టిని వదలివెయడం జరిగింది. 

విషయసూచిక 

గద్య భాగము 

“సామి |పవచనములు దయారామ్ గిద్వాని 

శ్రావణం -' వర్షబుతువు పర్మానంద్ మేవారమ్ 

పేమ భీరుమర్ మెహల్ఛన్హ్ 

గురుశిష్యులు బీత్మల్ పర్స్రామ్ 

పభ గహణము యన్. ఆర్. మల్కాని 

సింధీలో నంగీత నృత్యాలు రామ్ పంజువాని 

మానవునిలోని సృజనాత్మక శక్తి టి. వి. బసంత్. 

సోదరుడు అబ్దుల్ రెహ్మాన్ అమర్లాల్ హింగొరని 

పద్య భాగము 

నీ ఎదను పెంచు కావలని లలల లలల లంకల 

కాసారము హరి దర్యాని 

చతువ్చదాలు లెథ్రాజ్ కిషన్ చన్డ్ 
జాతీయగీతము హింద్రాజ్ లీలారామ్ 

నేతకాడు నారాయణ్ శ్యామ్ 

షా అబ్దుల్ లతీఫ్ ఉమర్ మారుమ్ 

కిషన్ ఛంద్ బెవాస్ అలల 02000009 

“సామి (భాయీ చెయిన్ రాయ్) అలల అలల 0000000 

సచల్ సర్-.మస్త్ == eee ల 
షా అబ్బుల్ లతీఫ్ ధామ్ దియాబచ్, బిజల్ 

(44) 
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దయారామ్ గిద్వాని 

“స్వామి (పవచనములు 

ఈ లోకంలో మానవునికి [ప్రబలమైన (పతికూలళక్తులు అయిదున్నాయి. అవి 

అందరికీ తెలిసినవే కాని కొద్దిమందే వాటిని గు_ర్తించగల్గుతారు. మనం వాటిని పట్టించు 

కోకుండా బహిర్గతం చేస్తున్నట్టు నటించినా వాటిలో కొన్ని రహస్యంగా మనలను వీడక అంటి 

పెట్టుకొనే ఉంటాయి. మన బిడ్డలకన్నా అవి ప్రియమైనవి. అయినా ఆ అనురకిని 

లక్ష్యం చేయకుండా మనం వాటిని అధిషేపిసాం. ఆ విషయంలో మన విజ్ఞానాన్ని దుర్విసి 

యోగపరుసాం. ఎప్పుడోకాని మనం తెలివిగా (ప్రవర్తించం. ఈ విరోధులకు తుపాకులు 

కాని మైన్యాలుకాని లేవు. అయినా ప్రభువులకన్న చాలా శక్తిమంతమైనవి. అంతేకాదు 

[పభువులూ వీటికి బానిసలే. వీటిని జయించే నిమి త్రమే [ప్రపంచంలోని అన్ని మత గంథాలు 

వెలసినాయి. వ్యాస వాల్మీకులవంటి కవులంతా, బుద్ధుడు; జొరోస్టర్ (Zoroaster), 

మోసస్, ౩ సు: కన్ ఫప్యూసియస్ (Confucius), మొహమద్లాంటి [పవ క్షలంతా వాటిని 

తిరస్కరించారు. అయినా ఈ శ|తువులు మనపె అధికారాన్ని నిలుపుకొంటూనే ఉన్నాయి. 

ఆవి మన హృదయాలను ఆకట్టుకో వడ మెకాక దేవతల రూపాలతో మన సమర్పణలన్ని టిని 

తమకోసం ఆత్మీకరించుకోనునట్ల్టు చేసుకొన్నాయి. వాటి వలయంనుండి తప్పించుకొని 

బయటపడడానికి ఎన్నో మం|తాలు పఠింపబడినాయి. అయినా నిజం చెప్పాలంటే వాటిని 

మననుండి పారదోలడానికి మనం సుతరామూ ఒప్పుకోము. అవి మనలను పూర్తిగా 

బానిసలుగా చేసుకొన్నాయి. ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతకాలం జీవితం అభంగురమని అనుకోము. 

గొప్ప అనర్థం మనలను అవరించినప్పుడే మనోవ్యధను అనుభవించి అలమటిసాం. అలాంటి 

సమయాల్లో ఆత్యాశ తేనెలాగా మధురం కాదు. కామం ఆనంద పారవశ్యాన్ని కల్గించదు. 

అనుర క్రి ఆత్మల నిరర్ధక త్వాన్ని గురించి ఆలోచిసాం. అప్పుడు కాని ఈ పూర్వ స్నేహితుల 

నిజమైన దుర్నీతిపరత్వం అవగతం కాదు. భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. ఆధ్యాత్మికోపదేశికుడు 

అవసరమని భావిస్తాం. దై వాన్ని స్మరించకుంచే ఆరోగ్యాని కేమీ లోవముండదు. కొని 

అతనికి దగ్గరగా ఉన్నట్టు భావించుకుం టే అనారోగ్యంకూ డా ఆశీర్యచనమే అవుతుంది. 

ఆజ్ఞానాంధకారానికి భగవంతునితో అన్యోన్యానుబంధమే (పత్మిక్రియ అని సామి 

(పవచించినాడు. తమ యోగిత్యాన్ని (పక టించుకొ నేవారు మిథ్యాచార్యులు. ఎవడు తన 

సర్వస్వాన్ని దై వాధీనం చేసాడో, ఎవడు ఈ [పపంచాన్ని “మాయి అని తలసాడో, ఎవడు 

వ్యసనానికీ, అత్యాశకూ చలించడో వాడే యోగి: జయాపజయాలు, సుఖదుఃఖాలు అతన్ని 

చలింపజేయవు. ద్యంద్యాతీతుడై. మిణుగురుపురుగులాగా వకాశవంతంగా అతడు 

జీవిసాడు. నిజం చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మిక పరిజ్ఞానం, అంతర్గతానందం సంపదగా కలవాడే 

నిజమైన యోగి. 

శత్రువుల జయించడం వేరు. మితుల సంపాదించుకోవడం వేరు. మతస్థులతో 

కలిసి తిరగడం చేరు, తనకుతానే యోగికావడం వేరు. సాధుసాంగత్యం చెడును మాత్రమే 
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పారదోలుతుంది. సాధుత్యం మాతమే జై వత్వాన్ని పొందటానికి ఉపకరిస్తుంది. కొషా 

యాంబరాన్ని ధరిస్తే సాధువు కావచ్చునని కొందరి భావన. (పలోభాలను ఎదుర్కొనలిని 

వాడూ, చెడును జయించలేనివాడూ ఎప్పటికీ యోగికాలేడు. నీట దిగనివాడు ఈదనేర్చునా ఇ 

దుష్టళక్తులో పోరాటం సాగించినపుడే నిజమైన యోగ్యత బయటపడుతుంది. బాధ్యత విస్మ 

రించేవాడు స్యర్గధామాన్ని చేరుకోలేడు. (పతి మానవుడు బుణగసుడే. ఆ అప్పు తీర్పక 

తప్పదు. ఈ బుణం తీర్చుకొని బుణవిము క్రి పొంది బాధ్యత నెర వేర్చుకొనే ఆవకాశాలు 

మనందరికీ వస్తాయి. ధనవంతులు, పండితులు తాముకూడ బుణ[గస్తుల మని (గహించరు. 

తీర్చవలసిన అప్పుఉందని వారు అనుకోరు. వారు స్వతం్యతులమని భావిస్తారు. ధనహీనుల 

కన్నా జ్ఞానహన్యులకన్నా కూడా వారిబాధ్యత గురుతర మైందని గు రించాలి. తాము యజ 

మానులం కామని సేవకులం మా|తమేనని, తమ అధీనమందున్న సంవదంతా పరుల సేవకే 

వినియోగించాలని వారు గుర్తించాలి. స్వేచ్చా వ ర్తనానికి, స్వ పయోజనానికీ ఐశ్వర్యం 

రాచబాట కాదు. నిస్వార్థపరులుగా ఉండాలని సామి మనకు బోధిసాడు. తమ స్వంత 

(పాధాన్యము నుగడించుకొనవాడు “అహంిను ఎలా జయించ గల్గుతాడు ? (పతి స్వత్వాన్నీ 

శ క్రినీ, సంపదనూ, జ్ఞానాన్నీకూ డా మనం ఇల్లడంగా భావించాలి. వాటిని కేవలం స్య పయో 

జనాలకు వినియోగించుకొన్నట్టయితే దె వాసికి అపరాధం చేసిన వారమౌతాం. అందరం 

ఎలా పోతామో ఒక్క సారి ఆలోచించుకోండి. మనం సుందరవస్తువుల్నే కాంక్నిస్తాం. వాటి 

సృష్టికర్త మాటేమిటి? ఇది మనకు గుర్తుంటే దై వారాధనే మహా పసాదమని గమనిస్తాం. 

అప్పుడ మనలనూ, తోటివారినీ వేరుపరచే ద్యంద్యభావం తొలగిపోతుంది. మనం షా-అబ్బుల్ 

లతీఫ్ లాగానే “బాధ, మృత్యువులను వింత అనుభవాలు గా ఆహ్వానిస్తాం. 

ఈ సంగతులను సామి తన (ప్రవచనాల్లో వివరించాడు. అనంగీకృతమూ, 

అ|పియమూ అయిన వాటినుంచి మనం విముఖులం కాకూడదని సామి చెబుతాడు. అయితే 

డాంభిక త్వం, దురహంకారం, ఆత్మవంచన, లోలత- వీటిని పట్టుదలతో జయించటం నేర్చు 

కోవాలి. “అహంిను అదుపులో పెట్టుకొని భగవదారాధనకు ఉపకమించాలి సామి ఎన్నో 

రీతుల పబోధించే అంశ మిదియే. దీన్ని మనం మనసారా ఆంగిక రించవచ్చు. ద పవచనం 

పకారం బాధ సంతోషకరము, విషము అమృత పాయము, అనారోగ్యము ఆరోగ్య ప్రదము, 

దుఃఖమే సుఖము, వీదత నమే ఐశ్వర్యం, మృత్యువే |బతుకు-అన్ని బాధలోనూ కొంత మంచి 

ఉంటుంది. శివుని చిత్తంలేనిదే ఏమీ జరగదు. ఇతరుల మంచితనం మనలో మంచిని 

పెంచుతుంది. |పభువుల చితానుసారం మెలగడంకన్న భగవంతుని సేవించటం అనేది 

మహోన్నతమయినది. సామి [పవచనాలనుండి మనం నేర్చుకొనే పాఠాలివియే. వాటిలో 

ఆధ్యాత్మిక బోధన బోధింపబడినది. ఈ భోధనలను మనం అనుసరిస్తే మన హృదయాలు 

పునీతము లౌతాయి. . 
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పర్మానంద్ మేవారమ్. 

(శావణం--వర్షబుతువు. 

మంగళవారం రా|తి మాకు మంచి వానజల్టు కురిసింది. మేఘాలు కమ్ముకొని 

ఉరుము మెరుపులతో కురవక ముందు గాలిలేక కొంత ఉక్కగా ఉండేది. ఈ బుతువులో 

వర్షించె మేఘాల సూచనలు ఎక్కడ చూచినా బాగుంటాయి. ఆ మెరుపు మెరిసిందంటే వాన 

వచ్చినథ్రు. ఆ రాతంతా కుంభవృష్టి కురిసి దాహంతో నిండు కొన్న తటాకాలన్ని టిని నింపి 
వేసింది. ఈ బుతువులో రొట్టె, వెన్న మనకు చౌకగా దొరుకుతాయి. సహజంగా ఇది బీద 

సాదలకు సంతోషాన్ని స్తుంది, వారు గొంతెత్తి ఇలా పాడతారు. "మెరుపుతో జడివాన కురిసింది 

హచ్చుధరలకు గింజలను కొని నిల్వచేసిన వాళ్ళు దిగులుపడుతున్నారు. నుభిక్షమైన పంటతో 

ఆశలు చిగురించాయి. అధికలాభలకోనం ధాన్యం నిల్వబోసిన వాళ్ళు నాశన మైహోనీ “పొలాల 

కమతాలూ ఇపుడు నీటితో నిండినాయి. [పజలు “మాకు దేవుడు ఇంకా జడివాన పంపాలి” 

అని పాడతారు. ఎంత కురిసినా వారికి తృప్పిలేదు. అందువల్లనే పశులకాపరి ఇలా ప్రార్ధిస్తాడు. 
“మేఘాలు కమ్మి చూపుమేరభూ[పదేశాన్ని మొబ్బులతో ముంచామి. వానదేవుడు బీడును 
సీటితో ముంచేశాడు.” 

పోయిన శు[కవారం చాలా ఆవ్హాదక రంగా ఉండినది. ఆకాశం నిండా మేఘాలు. 

ఏస్తున్న పిల్ణతెమ్మెరలు-వీ టివల్ల మాకు సిమ్లాలో ఉన్నామని అనిపించింది. నేను కర పూర్ణా 
(Kara Phurda)వంతెన కేసి వాహ్మోాళి వెళ్ళాను. మరవురాని దినం అది. వరదతో పొంగి 
[పవహించే 'పుళ్లలొ(9%౪116]%ని చూడాలి. నీటిమయమైన కనుచూపు మేరంతా చిన్న అలల 
పటలం లాగా ఉంది. నిర్ణక్ష్యంగా అది ముందుకు సాగిపోతూంది.. ఒక వేళ ఇప్పటికే అలస్యం 

చేశానేమ తనకోసం పంటకాపులంతా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనుకొంటూ పోతూ ఊంది. 
అయితే తప్పు దాసిది మాతం కాదు, ఇంత విశృంఖలంగా ఉండటానికి కారణం వర్షమున్నూ, 

వడిగా [ప్రవహించే నదియున్నూ. ఒకొక్కసారి నది (పేమికుడిలా తన్మయత్వం పొంది 

ఉంటుంది. మరికొన్ని వేళల్లో టలాయిస్తూ వగలు పోతుంది. దానిపొంగు [పజలను నాశనం 

చెయనూవచ్చు లేదా బాగుపరచనూవచ్చు. ఆది తన సహాజనై జంపై పెంపారుతున్నట్టు 
కనిపిస్తుంది. లేకుంటే సిందీ పజలతో ఈ విధంగా [పవర్తించ డానికి కారణం వేరే లేదు, 

ఎందుకంటె అపరిచితుని కోనం తన పతినే సర్వనాశనం చేసిన విశ్వాసఘాతకురాలై న స్త్రీ లాగా 
సిందీ[పజలు సర్వాంతర్యామియైన భగవంతుని విస్మరించి సింధూనదీ దేవతయెన దర్ హ్యాలాల్ 

(Darhya 121) ను ఆరాధిస్తున్నారు. నై వేద్యాలను పెడతారు; పుణ్యస్నానాలు చెస్తారు. ఈ 
నదినే కొలుస్తారు. అయితే ఇదంతా దాని (ప్రవర్తననేమీ మార్చలేదు. ఇకముందు దానివైపు 
కన్నెత్తి చూడవద్దనీ, నై వేద్యాలను దండగ చేయవద్దనీ నేను వారికి సలహా ఇస్తాను. సర్వ 
సంపదకు ఆధారభూతుడై న సర్వేశ్వరుని ఆరాధించడం ఉత మోత్మ మం, పాయను కాక 

మూలాన్ని ఆరాధిస్తే అ నది తన వక మార్గాన్ని చక్క_చేసుకుంటుంది. తన చిత్త చాంచల్యాన్ని 
విడిచి పెట్టుతుంది. .. ఈ ధోరణి దర్హ్యాలాల్ వినకుంటే మంచిది. అది అతన్ని రెచ్చగోట్టు 



తుంది. దయచేసి నా అభిన్నతను (Identity) బయలుపరచకు. ఎంతైనా నేను అతని 

బిడ్డనె. పోదిచేసి వెంచేఆ మహామూలశకి, అవయవాన్నే. నది లేనిదే కాలువలేదు. అందువల్ర 

మీ[తులారా ఇంక సెలవు, నెను వంటకాపుల చెంతకు ఫిర్యాదు చేయకముందే వెళతాను. 

ఆ విధంగా 'పుల్లేలో తన విసురు తగ్గించి తోవలో నిదానించింది నేను ఆనందంతో 

దాన్ని అనుసరించి ఒక తోటను చేరుకొన్నాను. పూలతోనూ ఏపుగా ఉన్న ఆకుజొంప 

ములతోనూ విరజిమ్మబడిన పచ్చని పచ్చిక బయిలును అక్కడ చూచాను. అంతలో గూలావీల 

మల్లెల నువాసనల గుబాళింపులు వాతావరణాన్ని నింపినాయి. ఇలాంటి చల్లని సుందర మైన 

దినంలో నృష్షి అంతా నంతోషనిమగ్నమౌతుంది. సాధారణంగా ఇకాడ ఏ పక్షులనైనా 

అరుదుగా చూసాం. కాని ఈ దినం అవి కిలకిల స్వనంతో గెంతుతున్నాయి. చిన్న చుక్కలు 

పెటై వడంగిపిట్ట నా తలమీదుగా వేగంగా దూసుకపోయింది. మామిడితోపులో నీలవర్ణంగల 

పాలపిట్టకూడా ఆకస్మికంగా కనిపించింది. మలేరియాతో మంచం పట్టి నవాళ్లకు దీని ఈకలు 

పడితే రోగం నయమౌతుందని మూఢనమ్మక మున్నవాళ్లు నమ్ముతారు. అనెకములైన 

చిలుకలు శాఖా చంకఘణంగా చుట్టూచేరి ఉన్నాయి. అవి పంటలను ఎంత నష్టపరచినా 

వాటిని మనం గోముగా చూసాం. కొమ్మలో మామిడికానీ, “యాపిల్' కానీ జామపండుకాని 

కనపడుతుందో లేదో వెంటనే చిలుక వాటిన ఎత్తుకపోతుంది. మనం వేసే గులకరాళ్టు వాటిని 

బెదరగొట్టలేవు. 

వేసవిలో మనం నైటింగేల్'ను చాలా అరుదుగా చూస్తాం కాని ఇపుడది 

రోజంతా పాడుతూనే ఉంటుంది. పువ్వులను ఆతుకుతున్న నల్లని తేనె పిచ్చుక (Mater— 

ఒక పక్షి) ను ఒకరోజు చూచాను. ఈ జాతిలో పచ్చని రకం కూడాడింది. లేదా రెంటికి 

దగర పోరిక ఉంది. తరవాత నేలపై కూర్చున్నాను. చల్లని గాలి కొంత ఉపశమనాన్ని 

కల్పించింది. కోయిల కూకూరావములు ఆకాశాన్ని నింవివేశాయి. వేరొక పక్షి నామీద ఎగిరి 

పోయింది. దాని నిగనిగలాడే నల్పని రెక్కలను గమనించాను, మందమారుతంలో వాన 

కోవెలలు నాట్యం చేశాయి, 'బాబుల్ 'నూ, మానుతొరల్లోని కీటకాలను పొడుచుకొని విందుగా 

కుడిచే మంగలిపిట్ట (07008౦) నూ చూచాను. నా తిరుగు పయాణంలో ఒక గుడ్రగూబనూ, 

కిచకిచలాడే ఇసుక గోరంక (Sand 01961) నూ చూచాను. 

తః పిచ్చిగుంపుకు దూరంగా ఉండే నిర్మల ఏకాంతంలో దివ్యానుభూతులు 

వసాయి. ఆశ్చర్యకరమైన ఈ సుందర (ప్రపంచాన్ని సృజించిన దైవాన్ని గురించి ఆలో 

చిస్తాం- ఈ వాతాపరణంలో భగవద్భ కి పూరితమైన ఆవేశం కల్గుతుంది. ఆ నిర్మల 

ఏకాంతత్వంలో ఉండే సౌఖ్యాన్ని ఆనుభవించి భగవత్ సంసర్గాన్ని పొందుతాం. కవి అన్న 

ఈ మాటలు యథార్థం. “పట్టణ వాసంలో మనకు జరిగిందేమిటి ? సుందర పకృతిలో 

చెట్టలో కాషలూ, పరుగెత్తే సెలయోళ్లలో కావ్యాలూ, కనిపించే పతిరాతిలో సూక్తులూ, 

| పతి వనువులో మంచీ నెలకొన్నాయి.” 
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భరుమల్ మెహార్ ఛంద్ 

సుమ - 

కొంతమంది వ్యక్తులు ఎంత మంచి వాళ్లంటే అంతటా మంచితనాన్నే చూసారు, 

“ఏం జరిగినా అందులో మంచి ఉందంటారు. వారి హాదయాలకూ కొంత ఉపళాంతిని 

కలించనటువంటి ఏ వివత్కర సంఘటనా లేదు, గగనమంతా మెఘాచ్చాదిత మైనా, ఎక్కడో 

ఒక కాంతి కిరణం ఎప్పుడూ ఉంటుంది దైవం దాన్ని మన దృష్షి నుంచీ తాత్కాలికంగా 

దాచినా అక్కడ కాంతి ఎప్పుడూ ఉందని వారి దృఢ విశ్వాసం. ఏదో కొంత మంచి అంటూ 

లెకుండా చూడటం వారికి నప్పదు. వారిది అలాంటి దృష్టి. వారి అత్మ అలాంటి తేజస్సుతో 

పునీత మెంది వారికి ఎక్కడ చూసినా కాంతి వినా కన్పట్టదు. 

జీవితంలోని తీపిచేదులకు మల్ల వారు దానికి అలవాటు పడినారు. దురదృష్టపు 

ఆకస్మిక ఆఘాతం వారిని కృంగదియదు. దానికి వారు ఏడ్వరు. సుదూర భవిష్యత్తువై పు 
దృష్టి సారించి సాంత్వనం చెందుతారు. దారంట ముళ్లు పరచినా, పూలు తమ కాళ్ళా కింద 

ఉన్నట్టు ఆనందంగా వారు నడుస్తారు. ఆ విధంగా క ష్టకాలాలను అధిగమిసారు. బాధంటే 

వారికి భయం లేదు. ఏ ఉత్పాతమన్నా బెదురులేదు. ఉరికంబాలనూ శిలువ శీక్షలనూ సాను 
దంగా ఆహ్వానిస్తారు. వాటిని సంతోషంగా కలునుకొ నేటంత ఓర్బూ, (పళాంతతా కలిగి 

ఉంటారు. సంతోషంగా ఉల్హాసంగా ఉంటారు. అందరినుంచి మంచినే వారు కోరతారు. 

మంచిని ఆలోచిస్తారు. మంచి మాట్లాడతారు. మౌనం కూడా మధురమనిపించేటంత దేదీప్య; 

మోనం వారి సాన్నిధ్యం. ఈ అద్భుత వకులు మామూలు మనుష్యులకం టి ఎంతో ఉన్న తులు, 

'భూమ్మీద దేవతలు” అని వారిని పిలవటం అత్యంత సముచితంగా ఉంటుంది. 

ఏరిని డై వాఖీష్టానికి తలవొ గ్లేటట్టూ, ఇప్పటి చెడులో కొంత రాబోయే మంచిని 
చూసేటట్టూ చేసేదేమిటి? అని మీరడుగుతారు. వారు | పేమభరితులు అనటమే దీనికి సమా 
ధానం. సుగుణసౌధానికి పునాది అదే. (పేమ అయస్కాంత శ క్తిని సృజిస్తుంది. వర్ణిత 
వాత్సల్యాసికి అది మూలం. (పేమ (పేమను సృష్టైస్తుంది. నాపట్ట నీకు సద్భావం ఉంటే 

నేను నీకు చేరువవుతాను. ఆ విధంగా పరస్పర సౌహార్దం పెరుగుతుంది. పరస్పర సందర్శ 
నానికి సంతోషభరితుల మౌతాం. తన్ను తాను మరవటం (పేమ విశిష్టగుణం, స్వార్థ 

పరాయణత్వానికి బదులు ఇవ్వాలనే, సేవించాలనే కోరిక హృదయంలో "పెరుగుతుంది. 

అందుకే బిడను సాకటానికి తల్లి తన్నుతాను మాడ్చుకొంటుంది ఆమెది ఒక అర్పిత జీవితం, 
ఆలాగే ,పణయమగ్న వనిత తాను వలచే పురుషునికోనం తన ఆరోగ్యాన్నీ. భాగ్యాన్ని, 
ఆనందాన్నీ త్యాగం చేస్తుంది. 

దేశభ కుడు స్వదెశం కోసం కారాగార వానాన్నీ, క్షేశాన్నీ కోరి ఆహ్వానిస్తాడు. 

బాధనుంబీ అతను ఆనందాన్ని పొందుతాడు. (పాణత్యాగపు విలువును సంతోషంగా అందు 
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| పేమాత్పన్నములే. అలాంటి (పేమాశీస్సు పొందినవాడు ధర్మా వతారుడౌతాడు. _పెమెంద 

జాలం ఎలాంటిదంటే, మీరా విషాన్ని పుచ్చుకొన్నా బాధ తప్పించుకొంది. రాణా ఆమెకొక విష 

నాగును పంవితే దాన్ని కంఠాభరణంలాగా తన మెడలో వేసుకొంది. ఆమెలోని ఈ పేమ 

జ్యాలే విషాన్ని దుర్చలీక రించి నాగు స్వభావాన్ని మార్చింది. (పేమ క క్రి అలాంటిది. మన 

లోని నరసరమూ భవగంతుని కోసం [ప్రకంపించెందుకు, దైవం మనలను తన సన్నిధికి ఆక 

రించుగాక :  ేమలేని మనిషి భావనాళ క్తి హాన్యుడై న మట్టిముద్ద లాంటివాడు. 

జేత్ మల్ పర్స్రామ్ 

గురు శిష్యులు 

ఆధ్యాపర విద్యార్థుల మధ్య, గురు శిష్యుల మధ్య బాంధవ్యం అతి పాచీనంగా 

ఉన్న దే. అయినా అది కాలాన్ని బట్టి మారింది విద్యార్గులు కొన్ని 'పీరియడ్లు' నిటారుగా 

నిలబడి కొయ్యబెంచీల మీద కూచొని, తమ అధ్యాపకుల బోధనానంతరం గృహోన్ముఖు 

లయ పూర్వపు పాఠశాలల పద్ధతులు లేవు అంతే. ఈ రోజుల్లో (పతి కురవాడూ జీతం 

కట్టాలి. అతని పరీక్ష దాటించే విధి ఉపాధ్యాయునిది. ఈ పద్ధతి బోధనను ఒక రకమైన 

మండీ వ్యాపారంగా మార్చింది. గతంలో ఇట్టాలేదు పిన్నలూ, పెద్దలూ, విద్య నభ్యసించే 

ఆశమాలూ, విద్యాలయాలూ ఆ రోజుల్లో ఉండేవని పురాతన ఆర్య గంథాలు తెల్పుతాయి. 

విద్యార్థిపై అధ్యాపక బీవిత [ప్రభావం అమితంగా ఉండేది, కులపతి తన పిల్లలను 'పెత్తనంచేసే 

పెద్ద కుటుంబాలతో విద్యాలయాలు పోలి ఉండేవి. సొంత బతుకు తెరువుకోసం అధ్యా 

పకులకు చింత ఉండేది కాదు, వారు అమ్ముడుపో యే వారూ కారు. విద్యార్థుల తలిదండులకు 

బానిసలూ కారు. తమ విద్యార్థుల్లో ని నిగూఢ శక్తులను జాగృతం చేసి తమ రూపాలకు 

(పతిరూపాలుగా రూపొందించటం తమ విధి అని వారు భావించేవారు. 

చుట్టూ చూస్తే చాలామంది మాట్లాడటం ద్వారా తప్పనిసరిగా నేర్చుకోరనే సంగతి 

(గహిస్తాము. పసిబిడ్డ మొదట ఇంట్లో నేర్చుకొంటుంది. వ్యాకరణం చదవకుండానే శుద్ధంగా 

మాట్లాడుతుంది. (పకృతి అగోచరంగా (పవరిస్తుంది. విత్తనం నుంచీ చెట్టు పెరుగుతుంది. 

భూమి తన గర్భంలో విత్తనాన్ని రక్షించుకొంటుంది. నీళ్ళు పెంచి పోషిస్తాయి. సూర్యుడు 

వెచ్చదనాన్ని ఇసాడు, గాలి మొల కెత్తింప చేస్తుంది. ఆ విధంగా (పకృతి, వి త్తనంనుండీ 

చెట్టునూ, రవ్వనుండీ నిప్పునూ, సీటిచుక్కు నుండీ నదినీ సృష్టిస్తుంది. ఆ విధంగానే కోడె 

పెట్ట పొదిగిన (గుడ్డు నుండి గరుత్మంతము బయటికి వచ్చింది. తల్హుల ంద రూ రక్తం ధార 

నోసి తమ పిలలను పెంచుతారు. మానవజాతిని విశిష్ట మొనశ్చే దేమిటంచే దాని ఆలోచనా 

భావనా శక్తులే. ఇవి మస్తిష్క. హాదయ శక్తులు. ఈ _పజ్జలు మౌఖిక బోధనద్యారా, 

పుసక పఠనం సరా అభివృద్ది చెందవు, కరుణాంత రంగుడై న గురుని సంస్కార హృద 

యము విద్యార్థి మనసును (ప్రభావితం చేసినపుడె మొగ్గ విచ్చుకొంటుంది. 
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గురుశిష్యుల బాంధవ్యం సన్నిహిత వాత్సల్యాలతో కూడుకొన్నది. గేష్ట మైన 

భోదనా విధానము ఏదని 'గీత'లో అర్జునుడు కృష్ణుని ప్ని స్తాడు. మూడు ముఖ్య విషయము 

లను మనసులో ఉంచుకోవలసిన అవసరముందని ఆయన సమాధానమిసాడు, మొదట అధ్యా 

పకునకు సాష్టాంగ (ప్రమాణం చెయ్యి. ఈ కాలమువారికి ఇది పరిహాస [ప్రాయంగా ఉంటుం 

దనటంలో సందేహం లేదు, గురుశిష్యులిరువురి మధ్యా పొరపొచ్చాలు లెని బాంధవ్యమూ, 

వాత్సల్యమూ ఉండాలని ఈ పాచీనాచారపు అంతర్గత లక్ష్యము, తన వాయిద్యాలనుండే 

గాయకుడు సంగీతాన్ని ఎలా వెలువరుస్తాడో గమనించావా ? వాయిద్యం పతిధ్యనించేందుకు 

ముందు దాన్ని అతడు ఆరాధించాలి. తన ఆత్మ రహస్యాన్ని [పతివింబింప చేయాలి, అలాగె 

అధ్యాపకులూ విద్యార్థులూ పరస్పరం మేళవింపు సాధించినపుడే బోధన మొదలవుతుంది. 

తదుపరి దశ తరవాత మొదలవుతుంది. దీంట్లో _పశ్నలడగటం ఉంటుంది. నేటి 

పాఠశాలల్లో కళాశాలల్లో ఈ విధానానికి పోళ్సాహంలేదు. తనకాళ్ళమిద తాచు నిలబడి 

ఉఊపన్య సించే అధ్యాపకుని విద్యార్థులు ఊరక వింటారు. శబ్దం వారి చెవుల్లో దూరుతుందనటంలో 

సందేహామేమి లేదు. అయితే వాయుగవాణాల్లాగా వారి మనసులు మేల్కొన్నాయా అనేది 

ఎవరూ నిరూపించటేరు. విద్యార్ధి పరీక్షలో ఉ త్రీర్ణుడౌతున్నంత వరకూ ఎవడూ దీన్ని గురించి 

పట్టించుకొన్నట్టు కన్పించడు. అధ్యాపకుడు కాక, విద్యార్థి ఎక్కువగా |పనంగించే 
ట 0 గో ౮ | 

'పరాాశయ పాఠాలు” (object 155018) ఇవ్వాలని ఛాందోగ్యోపనిషత్తు నొక్కి చెబుతుఐది, 

చెట్ట కింది నీడలో తరగతులు తీసుకొనేటప్పటి విధానము అది. |పాచీన గీనులో రచ్చ 

పటులు (public 50021658) ఉన్నత విద్యను ఒసగేవి. సోక్రటీస్ అంతెవానులు, పలైపటు 
[| గ లా 6 

పచ్చిక పె కలసి మద్యాన్ని సేవిస్తూ “జలా చెస్తున్న పుడు వెన్వెంటనే (పళ్నలు సౌగెవె. 

అధ్యాపక విద్యార్దులు స్నేహితుల మలే సహచరుల మలేకండేవారు. వాఃఖాంనించడానికి తగి 
థి (ap) రొ అ ని 

నంత వై దధ్యం అవసరమయ్యే |పహేశికా సంభాషణను సోక్రటీస్ తరచూ కావించేవాడు. తన 

మూడవ దళ సేవ. వేతనాఎకోసం పనిచేయటమని దీనికి భావం కాదు. బోధనను 

అచర ణయోగ్యంగా రూపొందించటమే దాని ధ్యెయము కేవలము పుస్తక జ్ఞానాన్ని కాక 

ఆచరణాత్మక మైన (ప్రజ్ఞను సాధించడమే సర్వనిద్యల ధ్యేయము. కాబట్టి బొధనాకళను 

స్మరించేటప్పుడు దాని సూక్మసారము ఈ కింది మాటల్లో నాకు గోచరిస్తుంది : “విన్నమతా” 

జిజ్ఞాసా, "సేవల ద్యారా అభ్యసించు”. 

యన్. ఆర్, మల్కాాని 
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ఈ జలాలు కలువా, దాని జాతి రకాలతో నిండి ఉన్నాయి. జలమయమైన మైదానం దండి 

పంటలనీస్తుంది. పంట కోతల తరవాత (ప్రజలు దొంగతనాలకు వీగుతారు. పశువుల దొంగకు 

పచ్చిక మీద అననాళ్లు ఏఏ దొరక్కుండా అడవి సామీవ్యము సుకర మైన ఆశయాన్నిస్తుంది. 

ఆ మధ్య మా ఒంటెతోలేవాడు గప్పాలు కొడ్తూ అన్నాడు. "ఇది గొడ్డదొంగల 

రాజ్యము. ఇక్కడ (పతి తెగమనిషీ, కరియ కానీ జల్ఫానీ, చందియా, రంద్, భోసా కానీ 

ఈ అలవాటుకు మరిగినవాడే. 

నేను: నీ తెగ ఏది? 

ఒంటె తోలేవాడు: 'కరియా' ను. గొ డ్డదొంగతనంలో పేరుమోనినవాళ్ళము, 

నేను: మీది కాని దాన్ని మీరెందుకు దొంగిలిసారు ? 

ఒ. తో: అది మా పూర్వీకు లవృత్తి . ఇతరులు డబ్బు సంచినిదొంగిలిం చే 

లాగా మేము పశువుల దొంగిలి సాము. పట్టపగలు అందరి ముందూ ఈ దొంగతనం చేసాము. 

నేను: ఆంటే ఈ పాంతంలో రాటుదేలిన దొంగలున్నారన్న మాట. 

ఒ. తో: బోలెడు మంది-నమ్మకంగా ! కాశీం, లక్షరి, రహ్జాన్, ఉమర్, థింగన్ 

కరియో - మచ్చుకి కొంత మంది, అమితే హబుషా వాళ్ళందరిని చిత్తుచేస్తాడు., 

పోయిన్నెల్లోజెలునుంచీ విడుదలయ్యాడు. ఎవడికి తెలుసు. మళ్ళీవాడు అక్కడికే చేరొచ్చు. వాడి 

పేరం టేహడలు. 

నేను: పశువులను మీరు ఎలా దొంగిలిస్తారో చెప్పు? 

ఒ తో: అదిగో అక్కడ 'మెనున్న జంతువులను చూడండి. అవి పచ్చిక నుంచీ 

ఇంకాస్తాదూరం పోతే ఎవడో ఒకడు అడవిలోకి తోలకపోతాడు, నెలంతా గడ్డిమయమే. 

ఆక్కడ గిట్టల గుర్తులు కనిపించక పోవడంవల్ల చాడీల కోరు (tell-tale) కు ఆస్కాార 

ముండదు. | పాణానికి ముప్పురకుండా ఎవడూ అడవిలోకి వెళ్టలెడు. అయితే పశువులక్క డనే 

ఎప్పుడూ ఉండవనేది కూడా స్పష్టమే. కాబట్టి దాళ్లు వెక్తూవెళ్తూ బ్యరెలను నదిలోకి అదిలిస్తారు. 

ఉబ్బించిన చర్మం మీద వాటిని వెంబడిసారు. అవతలి గట్టున వాళ్ల అనుచరులు వాటికోసం 

ఎదురు చూసారు. వాళ్ల లో వాళ్లకు సంబంధాలున్నాయి. సంకేత స్థలాలూ పశువుల దొడ్డూ 

ఉన్నాయి, ఒక్కా బ(రేను పదిరూపాయలకు, ఒంటెను ఇర వెకీ వాళ్ళమ్ముతారు. కొనుగోలు 

దారు మందను దక్షిణాదిలోని బడిన్, టాండోబగో [పొంతాలకు తోలక పోతాడు. రొమ్ము కూ 

తోకకూ ఉబ్బిన చర్మాలను తగిలించి ఒంటెను కూడా వారు ఈదిస్తారు. 

నేను; మీకు ఊరికే తేరకు వచ్చి నందువల్ణ అ పశువులను మీరు అతి చౌకగా 

అమ్ముట్టున్నారు: 

ఒ. తో; అది మంచిధరే. హబుషా అంతమాతము ధర కూడా చెల్లించడు. తాను 

తనకు (బహ్మండ మైన వినోదము ఇవ్వాలంటాడు. లేకపోతే పశువులను ఎత్తుకొని 

కు తోలక పోతాడు. అక్కడ గుక్కెడు పాలకోసం గొడ్డును ఆమ్ముతాదు. 

పాలకోసం. దానితో అతని సంబంధం సరి, 
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నేను: దానివల్ల అతనికి ఒదిగేదేమిటి ? 

ఓ. తో; ఏమీ లేదు. లాభసాటి లేని వాళ్ళ వంశ వృత్తి అది మంచిది. అందరూ 

ఒక్క-లా ఉండరు. దానికి తోడు పొలంమీద అన్ని సమయాల్లో నీళ్ళు పారవు కనుక మంచి 

పంట రాదు. అలాంటప్పుడు లాభసాటి ఉద్యొగం దొరక్క |పజలు ఆకలితో అలమటిస్తారు. 
దాంతో దొంగతనానికి దిగుతారు. వ్యవసాయం పనిఉన్నా నాలుగు నెల్లి. ఆ తరవాత చేసే 

దేముంది ? అందువల్లే మిగతా ఎనిమిది నెలల్లో సోమరిపోతులు గొడ్డచోరీకీ దిగుతారు. 

నేను: ఈ నేరాన్ని పోరీసులెందుకు నిరోధించరు ? వాళ్ళకు దొంగల లోగుట్టులు 

తెలిసే ఉండాలి. వారు తలచుకొం సే పట్టుకోవచ్చు. 

ఒ. తో; అది సర్వసాధారణమే పోలీసులుండేది వీదసాదలకోసం కాదు. వాళ్ళు 

అమాయకులను శిక్షిసారు. నేరస్తులను తప్పించుకోనిస్తారు. పశువుల దొంగలతో లాలూ వీపడి 

విడుదల మూల్యాన్ని పెద్దగా పొందుతారు. ఇక్కడ దొంగలు మాతమే కాదు రుసుంబెల్తి సె 

పశువులను ఎత్తుక పోనిచ్చె రాటుదేరిన దళాళీలు కూడా దండిగా ఉన్నారు. ఏడ్సిసారు కాబట్టి, 

బాధకు గురియెన ఏ పక్షమూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా ఇవ్వదు. అందుకే పశువులను 

విడిపించుకొ నెందుకు పెద్ద మొత్తాన్ని చెల్లించటానికి పతివాళ్ళు ఇష్టపడతారు. 

నేను: గుర్తు పర్టైదానికి ఏలుగా మీ పళువుల మీద గు రులుంచకూడదా? 

ఒ తో: మన కన్ను కప్పటానికి దొంగ నాలుగు మార్దు గుర్తులు పెడతాడు, 

పశువు కది పెద్ద బాధ. వాడుదాని పల్టూడగొట్టనూ వచ్చు. కొమ్ములనో తోకనో తెగగొట్టనూ 
వచ్చు. అప్పుడు వూరిగా ఆనవాలు పట్టలేము, అది కూడా ఒక కశేననుకోండి. వేటలాగా 

పథుగహణము కూడా ఒక సరదా ఆయిన మంచి ఆట, మీరెందుకు | పయత్నించి వాటి నుండి 
కొంత వినోదం పొందకూడదు ? 

రామ్ పంజువాని. 

సిందిలో నందిత నృత్యాలు. 

సింధిలు సంగీతమంటే చెవికోనుకొంటారు. (శ్రామికుడు కానీ రైతూ, కుమ్మరీ, 
కమ్మరి పభుత్వోద్యోగీ, భూస్వామి కానీ దానికి చేరువవుతున్న రీ భావిసొడు. ఒతర (దేశివాళీ 

కట్స్నుసందర్శించిన వాళ్లైవాశ్లేనా నాతో ఎకీభవిస్తారు-ఎంత హృదయంగమమూ, సమ్మో హన 
కరమూ-సి ౩ధసంగీతము £ అని. కమ్మరీ ఘటము మీద లయాత్మక తాళానికి అనుగుణంగా 
(Kafees)బె ట్స్ (Baiors) లాంటి దేశివాళీ పాటలను జానపదులు పాడేటప్పుడు గ్రోత 

మం|తముగ్గుడౌతాడు. గాయకుని నుంజుల రాగం మన “ఏకతార' (yaktara) 'ముంటుంి 

శృతిలో మేళ వించినపుడు సంగీతమగ్ను డై న భక్తుడు అవిడిత |గందధిని విప్పుతున్నాడో అన్నట్టు 

కన్సిసాడు, కొన్ని సమయాల్లో స్వరము |కమెపీ తారాసాయికి చేరుకొనే సరికి | పతివ్య క్తి 

మైమరచి పోతాడు. హస్సని (Hussani) లేదా 'కొహ్మ్యరి' (దెశివాశీ బాణీలు) లను వయొలిన్ 

వాద్యకారుడు (నురందియ) పలికించేప్పుడు క్స్ రెప్పుడన్నా విన్నారా! 
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సంగీతానికి స్పందించ నివారు సాధారణంగా ఉదాత్త శీలురు కారు, (ప్రకృతిలో నీళ్ళు 

జలజల ఉప్పొంగుతాయి. ఆకులు గలగల మంటాయి. పక్షులుకిలకిల మంటాయి. అలాంటి 

వర్యపసాదితుడు మనిషి కాదా: గ్మాత -వాద్య సంగీతాలు రెండిటిలోనూ సిందీలు సిద్ధహస్తులు 

ఎన్నో వాయిద్యాలున్నాయి కానీ కొన్ని ఉపయోగంలో ఉన్నాబి. కొన్ని మూలబడ్డాయి. 

'నుర్' (Nurr) అనే వేణువాయిద్యాన్ని గురించి మీరెప్పుడైనా విన్నారా? అందులో మగ 

ఆడాతేడాలతో రెండు మెట్లు (reeds) ఉంటాయి మగది బాధతో అరుస్తుంది. [ప్రణయవ్యధిత 

మైన ఆడుది నిట్టూరుస్తుంది. నదికి ఆవల, ఈవల నిలిచి ఒకదాన్నోకటి పిలుచుకొంటున్న చకోర 

ద్వయాన్ని ఇది మనకు స్పురింపజెస్తుందె. వేణువును (పతిధ్వనింప జేయాలంటే కళానె 

పుణ్యము కావాలి. పిల్లన గోవి, 'తుంవీి (గుమ్మడి జాతినుంచీ తయారై న పిల్లన (గోవి) ల 

వాయిద్యకారులు చాలా మంది ఉన్నారు. గారడీ వాండ్లు పాములను వశీకరించుకొని లయబద్ధంగా 

వాని పడగలను ఆడిసారు. “షెహనాయ' గాయకులు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు లేకుండా ఏ 

వివాహ మహోత్సవమూ పరిపూర్ణత పౌందదు. 'చుంగ్ * లేదా “నురం౦దో' | దేశివాశివయొలిన్ ) 

లను వాయిస్తూ మనలను గాఢంగా స్పదింపచే సే వాళ్ళు మరికొంతమంది కూడా ఉన్నారు. 

“చుంగ్” లేదా 'సురందో' రాయ్దియాచ్ (Rai Dyach) ను లోంగిపోయటట్టు ముగ్దున్ని 

చేసింది. “చుంగ్' వాయిద్యమా ? 'సురందో' వాయిద్యమా ? వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు కాస్ 

“వీజల్” (366) 21) వాడిన (పత్యేక వాయిద్య మేదో చెప్పలేము. సహృదయలను స్పందింప 

చేసి ముగ్గులను చేయగల సంగీత విద్వాంసులు అప్పటివల నేడూ మనమధ్య ఉన్నారనట౨- 

ఉచితంగా ఉంటుంది. 

నా అభిమాన వాయిద్యము మాతో. (ఘటం, తో పాటు ఏకతార, (Yak-taara) 

దుహ్ల్ (Duhl), పవెే (Pauve), కాని (Kaani), మురళి (Murli), కొన్ని ండో 

(30201860), డోలక్ (Dholak), ధికుయున్ (Thikruyun)}, ఖరాల్ (Khartaal) 

మొదలై న ఇతర వాయిద్యాలెన్నో మనకున్నాయి. పెద్ద శమ లెకుండా లయాత్మక (పతి 

ధ్వనికి ఘటము ఒదుగుతుంది. కసుకనే చాలామంది ఘటవాయిద్యకారులున్నారు, అయితే 

ఈ ఘటాన్ని పతిధ్యనింపచేయటానికి నిపుణహ స్త అపూర్వన్పర్శ కావాలి. 

సిందీలకు సొంత నృత్యరితులున్నాయి. ఉదా: ఛెజ్ (Chhej), జుమ్మిర్ 

(Jummir), ధమాల్ (Dhamaal,, భగత్ (Bhagat), ఛీంఘో (Cheengho), 

జమాలొ (Jamaalo). ఈ అవస్పందనల్లొో నిసర్లతా, ఆత్మ తాగ మూ వర్గసొందర్య మూ 

ఉన్నాయి వీటిల్లో భావావేశమూ, అర్పణా ఉన్నాయి. హిందూ పురుషులు, మాతమే 

'ఛెజ్'ను |పదర్శిసారు,. ఢంకా లాళానిక, “షెహనార్' గానానికీ అనుగుణంగా న ర్రకులు 

మండలాకార నృత్యం చేసారు. చుట్టూతిరిగే బృందంలో గతి తవ్పకుండా [పతి _పదర్శకుడూ 

పరి|భమిస్తూండగా, అవి చిరుక [రల చప్పుళ్ళలో మేళవిసాయి. త్రైలకు (పత్యేక మైన వెరే 

“జుమీ (Jummri) రీతి ఉంది. దీంట్లో 'బ హనో' (౨201280) వలయగతి ఉంటుంది. 

మండలాకారంలో మధ్య ఒక వనిత ఢంకాతాళంలో బృందగా నాన్ని అందిస్తుండగా వనితా 

బృందము పరి భమిస్తూ కొన్ని పెళ్ళిపాటలు పాడతారు. స్వీయ సౌందర్భభరితారైన సరళ 

నృత్యరీతులు జానపదాలకున్నాయి. పంజాబ్, రాజస్థాన్ లకు కూడా “జు మి", “జుముర్ 'లు 
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మామూలే. తియ్యదనమూ లయలతో సౌందర్య సంగీతాలు మేళవించే సింధీ జుమీ ఏమెనా 

అతి సున్నిత మైనదే. 

వీటన్నిటిలో సింధ్ “భగత్” విశిష్ట మైంది. సింధ్ 'భగత్' చాలా (ప్రఖ్యాత మైంది. 

హిందూ మహమ్మదీయులిరువురూ దీన్ని వినటానికి ఇష్టపడతారు. “భగత్' నృత్యనటనల 

సమ్మేళనం కాబట్టి కళాకారులు దీనిలో [పావీణ్యాన్ని పొందాలంటే కొంతైనా ఆత్మార్పణ 

అవసరము, 
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నిర్జీవ పదార్ధాలకు చెందిన అణువులనుండే బృహ త్తర జీవులదాకా (పతి ఒక్కదాని 

[పాముఖ్యాన్ని స్వాభావిక వాదము (Naturalism) నొక్కి చెబుతుంది. కానీ మానవ 

పకృతిని ఆది గుర్తించదు. ఇది చాలా అసంగతము. ఉన్న దానిపట్ల [పగాఢ మైన 

అసంతృప్తే, దాని స్థానంలో కొంచెము మెరుగై నదాన్ని తేవాలనే నిరంతరారాటమూ, మానవ 
మ స్తిష్కంలో ఎప్పుడూ దాగిఉండటము సహజము, విశ్వాన్నంతటిని కబళించగలిగినా 

ఈ తృష్ట తీరదు. జన్మిస్తూనే శిశువు ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తుంది. ఎడారిలో 'నెతాన్” 
(Satan) ఆత్మలాగా పాలకోసం గట్టిగా మొత్తుకొంటుంది. పతిరో జూ పొద్దున్నే ఆకలితో 

లేస్తాము. తృ ప్రికొంత తీరకుండానే రాతి విశమిసాము. మనలో పతి ఒక్కరి చేతిలో 

ఒర విశాలమైన భిషాప్మాత ఊంది. దాంట్లో మండే సూర్యుడుకూడా బిస్కట్ కంటె పెద్దగా 

కన్సించడు. మనల నిరంతరము వాంఛలోకితోసే ఒక చిల్లరనాణన్ని విది ఈ పాతలోకి 

పడ వేస్తుంది. ఈ దయనీయ వ్యవహారము వల్లనే మాటిమాటికి కలిగే నిరాశలు ఉద్యమింప 
పజోధిస్తాయి వాంఛకు పరిసమా స్ర్తి లేదు. నిజము. వాంఛాపరితృ ప్రి ఎన్నడూ ఉండదు. 

కానీ వాంఛబీవితము, వాంఛాక్షయము మృత్యువనేది సరిసమానంగా నిజము. కుప్యాన్ని 

(తక్కువజాతి లోహం) బంగారంగా మార్చగలిగినా, అరచేతిలో భూగోళాన్ని మోసినా, 

గురుత్వాకర్షణను దుర్చలికరించినా, నక్షత [కమాలనే శాసించినా వాంఛా పరిసమాప్తి లేదు, 

తమితీరని గుణంవల్లనే గాయపడిన హృదయాలు సర్వసంగ పరిత్యాగానికి దిగినాయి. నిరసన 

ఏదోరకమైన జీవిత విమోచనమని ఉపదేశించాయి. ఆత్మవినాశనా కాంక్ష వాంఛాళక్రికి 

నిదర్శనమనేది వాళ్లు గుర్తించరు. ఏ పరిపూర్ణతా సంతుష్టికి దారితీయదు. కాబట్టి దేనినీ 

ఆశించటం నిపషృయోజనమనే భావం సర్వసంగ పరిత్యాగానికి మూలము, ఈ మనుష్యులు 

నీళ్ళలో దిగకుండానే వణుకుతారు. అంతిమ నిరసనమీద చూపు నిలివి జీవనశోభలోని 

మంచిని గుర్తించరు. 

పాపంచికగతిలో పాల్గొనడంపట్ట వారి నిరసన, |పపంచాన్ని తుడిచివేయదనేది 

స్పష్టము. (ప్రపంచము యథావిధిగా నంతోషదాయకంగా సాగుతుంది. 

బీవిత రహస్యాన్ని వివేకి ఆవగితం చేసుకోవటానికి యత్నిస్తాడు. ఆనవరత అణు 
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చలనానికికానీ, అంతిమ |పవంచోన్య్మూలనానికి కానీ అమిత |ప్రాముఖ్యమేమీలేదని తెలును 

కొంటాడు. ఈ సంధిదశలో జీవితము వికసిస్తుంది. ఇది ముఖ్యమయింది. కాబట్టి బీవితంలో 

[పయోగించక ముందు సర్వసంగపరిత్యాగానికి అతడు దిగడు. కఠోరనియమ తపస్సులతో 

మానవ _పారబ్ధపు చెడబాటుకు కోలాహలము చెయ్యడు. మానవ (పకృతి ఆత్మనిరసనకు 

[పతికూలము. ఆలాంటి అపనూర్జనానికి అది ఎదురుతిరుగుతుంది. మనలోఉండే జీవనశ క్రి 

ఆత్మహత్యా [పవృ త్తిని నిరోధించి జీవించమని బలాత్క-రిస్తుంది. జీవించటమంటే దివ్వెలాగా 

మండటం తప్పదు. వాంఛ ఈ జవనజ్వాలకు మరొక పేరు. 

ఈ తనివితీరని వాంఛాగుణమే, కాపాడుకొమ్మనీ, అనుభవంనుండి నేర్చుకొమ్మనీ 

మనలను పురికొల్పుతుంది వాంఛ అందమైన ఆడదానిలాంటిది. ఆమె కవ్వింపు చూపులు 

మనల మం తముగ్గుల చేస్తాయి, మోహపరవశుల్లాగా మను ఆమెను వెంబడిసాము. 

ఈ పనిలో అమూల్య పరిజ్ఞానాన్ని కొంత పొందుతాము. బయటికి ఈ విలానిని నీతి 

విదూరంగా కన్పిస్తుంది. అయినప్పటికీ అంతిమ ఫలితము, సంతానముద్వారా జాత్య 

విచ్చిన్నత. దీన్ని ఏనీతీ న్యూనపరచదు. పకృతి ఎంత మాయావి అంటే, నీతిని అవి 

సతిగా మారుస్తుంది. లుభ్ధాశ ద్వారా పరి శమలనూ కర్మాగారాలనూ నిర్మిస్తుంది. మహోజ్వల 

స్నామాజ్య వినిర్మాణానికి నియంత నియంతృత్వాన్ని అది ఉపయోగిస్తుంది. ఆధర్మ పరుల 

చర్యలనుండీ [పజాస్వామిక సహకార వ్యవస్థలను వృద్ది పరుస్తుంది. ఈ విధంగా దయ్యము 

దేవతా పరికరమై వరిణామాన్ని పొందుతుంది. ఉగమైన తుఫానూ, సంక్షుభిత సము[దాల 

వల్ల విచలితుడు కాకుండా ఉధృత (వవాహాలు, ఉత్తాన జలాలగుండా నాకను నడపగలిగిన 

పరిణత నాయకుడు విశ్వాత్మ. జీవితము అనుభవాన్ని ధ్వనిస్తుంది, కాదు అనుభవమే జీవి 

తము, [ప్రయోగ నిరాకరణము చేసి మార్పులకు చలించని వాళ్ళు బుద్ధిలో ఏ కాంతీ లేకుండా, 

హృదయంలో ఏ ఉత్సాహామూ లేకుండా లోలోపల మొద్దుబారిపోతారు. 

అల్ప విషయాల పలచటి పొరకింద దాగిన శక్తులెన్నో ఊహించు. ఆవిరినెట్టె 

కటాహవు మూతను ఒకరిని గమనించమనండి. అతడు ఒకరోజు రై లుఇంజను కని వెడతాడు. 

ఇనపకడ్డి ద్వారా మెరుపు భూమిలోనికి వెళ్ళటం ఒకానొక కప్పుడు ఒకడు చూచి వందల మైళ్ళ 

పర్యంతమూ విద్యుచ్చ క్రిని (పసరించే తం|తీ వ్యవస్థను రూపొందించాడు- నిప్పు పుట్టించడం 

అనె విద్య మానవుని నమ స్త్రజీవులకంటె ఉన్నతుని చేస్తుందనేది అధ్వరణ ముషికి తెలియదు. 

హవన కుండం” (Havan kund) లో మనము వేసే సె నిప్పు, (పకృతి శకులను కాసించే 

మనశ కిని ఎంతో వృద్ధి చేసింది. చిన్న వీసమునుంచి. పెరిగే చెట్టులాగౌ లఘు విషయాల్లో 

మహ తరావకాశాలు గుపమెఉన్నాయి. (పకృతి శక్తులు అనంత మైనవి. మన |[పయోగాలకు 

అంతము ఉంటుందని ఊహించటము శక ంకాదు, ఉత్తుంగ పర్వతాలూ. ఘోషించే సము 

(దాలూ, విశాలమైన ఎడార్జూ, చీకటి అడవులూ మొదలైన పాక్ళతిక శక్పులతో నిండిన 

భూగహోన్ని అధునిక (ప్రపంచంలో పోల్పిచూడండి. పల్లపు (పదేశాలూ, మలేరియా పీడిత 

(ప్రాంతాల్లో మహానగరాలనూ, నాగరికతా కేం దాలనూ, విశాలమైన పొలాలనూ. ఫ్యాక్టరీలనూ 

మనము పెంపొందించ లేదా ? మానవుడెట్టా ఆవిర్భవించాడో కా స ఆలోచించండి. శుక్రాణు. 

వుగా మానవుడు తన |పయాణాన్ని పారంభించి చం|దునీ, చుక్కలను కనేణా చేరతాడు. 
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వాయువులను పకృతి సముదాలుగా, పర్యతాలుగా, ఎడారులుగా అడవులుగా మార్చింది. 

సూక్ష్మ జీవులను “మాస్టాడాన్ ' (Mastodons)o గా మార్చింది. కడపట తన |పచ్చన్న 

శకులను బయలు పరచే మానవుని సృజించింది. జీవితము ఒక సృజనాత్మక శ క్తి. తెలివినీ 

వ్యక్తి వికాసానికి సంక ల్పాన్నీ అది ఉపయోగించుకొంటుంది. కేవల చాపల్యమూ, క్షణికో 

(దేకాలూ, అవిచారపూర్వక నిర్ణయాలూ మన మానసిక శక్తులను పదను పెడతాయి. ఆ 

విధంగా నాడీమండల సంస్కారము ద్వారా మనము ఉత్తమ చైతన్యస్థాయికి చేరుకోవచ్చు. 

(పకృతిళ క్రి మహానాటకంలో మానవుడొక [కీడావస్తువుకంటె ఎక్కువకాదు. బృహత్తర 

జీవులనూ, తిమింగిలాలనూ కని తన్నుతాను మరచినవళ పకృతి మానవుణ్ణి పనవించింది. 

మూనవుడు దానికి లోబడకుండా తన సంకల్పానికి దాన్నీ అధీనం చేనుకొన్నాడు. ఒకదాని 

కంటె మెల్తరమెన దానికోసము |పయత్నించటముా ఒక్క ముక్కలో సర్వోత్కృష్టమైన 

దానికోసం పపయత్నించటము- అనేది విరళ వైశిష్ట్యము, (ప్రకృతిలోని ఈ లక్షణమే 
తన రహస్యాశయాన్ని నెరవేర్చే మానవుణ్ణి సృజించింది. |పతీవ్య క్రికీ జీవితంలో 
ఒక నిగూఢాశయ ముంటుంది. ఇది అవధుల నధిగమించటాన్ని, తనకు నాధ్య మైన 

దాన్ని సాధించటాన్నీ [వోత్సహిస్తుంది. తనజాతీ, పరిసరాల అభివృద్ధి కోసము మాన 

వుడు జీవితామాల్య వరాన్ని ఉవయోగిస్తున్నాడంటి విశ్వ నిత్య పయోగ స్వభావంతో 

[పతిస్పర్థించటమే కాకుండా, స్వయం పరిపూర్ణము కావాలనే దాని రహస్యవాంభా సాఫల్యానికి 

తోడ్పడుతున్నాడు. ఈ విధంగా పతి మనిషిలోనూ (పకృతిశ కులను జయించి, (ప్రపంచాన్ని 

పరిపాలించాలనే రహస్యవాంఛ ఉంటుంది, ఈ సృజనాత్మక శక్తే మానవుడిని దై వస్థాయికి 

చేరుస్తుంది, దైవము కంటె ఉన్నతు లెవరూ లెరు. 

అమర్ లాల్ హింగొరని. 

సోదరుడు అబ్దుల్ రెహాన్ 

కొందరతన్ని విచ్చివాడనుకొన్నారు. మిగతావాస్ట అతనొక 'దర్వీక్'--దైపె 

మత్తుడైన మనిషి అని భావించారు. ఆతను రెండూ కావచ్చు. సన్నగా, బక్కపలచగా, 

పొడుగ్గా అగవడతాడు. మరీ దిగంబరంగా ఉండడు. ఒక అతుకుల గౌను” - గో।ది - అతని 

కాళ్ళనూ చేతులనూ కవీ ఉంటుంది. హిందూ మహమ్మదీయుల గుళ్ళకు తరచూ వెళుతుం 
టాడు. అంతర్ము ఖుడుగా కన్పిస్తాడు ఆ రోజుల్లో నూర్యాస్తమయ సమయాల్లో, సెలయేళ్ళ 
పక్క “సుక్కూర్ లోని రైల్వే గూడ్స్ యార్డ్కు ఎదురుగా ఉండే రేవు వెంబడే జనం గుమి 

కూడే వాణ్ళ, మాయావాది శాఖాకవి (a post of Mayavadin 501001) మైన సామి 

నుండి కొన్ని గీతాలు వల్లించే వాళ్ళు. ఈ సమావేశాలకు అతను హాజరై ఏదో కొంత ఆనం 
దాన్ని పొందే వాడేమో. అప్పుడ ప్రుడూ స్యగతం సలికెవాడు ; సోదరా అబ్దుల్ రహ్మాన్ | 

సీ కర్థమయిందా 2 ఎప్పుడుదయిస్తుందో కాంతి నీ మీద ?” 

ఒకరోజు నడుస్తూ నడుస్తూ తట్టుకొని రాతిమీద పడినాడు, ఆత్మ శిక్షకు ఆది 

కారణమైంది. “ సోదరా అబ్బుల్ రహ్మాన్ ! ఎంత పొగరుబోతువు నువ్వు? ఈ అదుపులేని 
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వ్యవహారం వల్లనే సీ చూపులు మిన్నంటాయి. నేలను చూగ్చేనా నువ్వు 2?” ఈ మాటలంటూ 

చతికిలబడి తన్నుతాను తిట్టుకొన్నాడు. “సోదరా అబ్దుల్ రహ్మాన్ కాస్త ఆలోచించు, 

నుమ్రైంత స్వార్థపరుడవో 2 రాయిని అక్కడే విడిచేసి దారంట పొయ్యవాళ్ళ సుఖ పయాణా 

నికి ఇబ్బంది కలిగించటం మంచి దంటావా?'” గంఫీర నిశబ్దానంతరము కొనసాగించాడు : 

“సోదరా అబ్లుల్ రెహ్మన్ ? నువ్యు నిజంగా ఒక మర్యాదస్థుడవే అయితే రామిని దూరంగా 

తీసిపార వెయ్యాలి” తరవాత వెనక్కు మళ్ళి రాయిని దూరంగా విసిరివేశాడు. 

అతని స్వభావం అలాంటిది. “సోదరా అబుల్ రెహ్మాన్” అని తన్నుతాను 

సంబోధించుకునేవాడు. చాలామటుకు అంతర్ముఖుడ్జై తనతో తాను సాలోచనా పూర్వక సంభా 

షణా మగ్నుడయ్య వాడు, “ఆకలిగా ఉందా” అని ఎవరన్నా విచారిస్తే అదే |పశ్నను 

మళ్ళీ తనకు వేసుకొనేవాడు : “సోదరా అబ్దుల్ రహ్మాన్ ! ఏమన్నా తింటావా ”* ఈ విధంగా 

స్మృతీ, ఆత్మ పరికోధనలూ ఆతని జవాబులకు ముందుండేవి. 'హవీజ్' (Hafiz) ఆత నికి 

కంఠస్థము, పర్షియన్లొ పద్యాలు కూర్చుగలడు. షా అబ్దుల్ లతీఫ్, సామి కవితలతో అతనికీ 

గాఢ పరిచయముంది సింధ్ సూవీ విష్ణవక వి “సభల్ ” (ప్రభావం అతని మీన ఉంది. ఉర్దూ 

కూడా అతనికి తెలును. ఆభాషలో ఇతరుల కెవరికై నా వచ్చె ఉత్తరాలను చదివి పెట్టి విష 

యాలు వివరించేవాడు, అతను నిశ్చల హృదయుడు. గంభీరుడు. ఇతరులదేదీ కోరేవాడు 

కాదు. తినటమూ ఆంతంత మ్మాతమె. సర్వబుతువుల్ణ్లోనూ వాడేదీ, తెగ ఉక్క బోస్తున్నా 

కూడా వేసవిరాతుల్లో ని దించేటప్పుడు చుట్టుకొని పడుకొనేది ఒకే ఒక బట్ట “గో|దీ” 

మా,తమేః చుట్టూ ఉన్న జనము చూడకుండా తన పరమాత్మ (over soul) ఏం మాట్లాడు 

తాడో ఎవరికి తెలుసు ? 

ఒకరోజు అమాయకుడొకడు ఒక క్రిమినల్ పాసి క్యూషన్లో ఇరుక్కు న్నాడు* 

అతను ఒక గడియారాన్ని దొంగిలించినట్టూ అది సాక్షుల సమక్షంలో అతని దగ్గరే దొరికి 

నట్టూ నేరాన్ని మోవి, గడియారపు ఆసామి - ఒక ముస్టిం వ్యాపారి - సుమారు నెలకిందట 

ఫిర్యాదు చేశాడు. ఆ మనిషి పలుకుబడిగల వ్యక్తి. ముద్దాయి మీద నేరం వెయ్యటానికి తగిన 

బలమైన అనుమాన [ప్రమాణముంది. తన మీద మోపింది తప్పుడు నేరమని ముద్దాయి వాదిం 
చాడు. ఒకనాడు “సేట్! ఇంటిదారంట వెళ్తుండగా, వాళ్ళ ఆడవాళ్ళవై పు తాను చూచినట్లు 

అనుమానించి అక్క_డికక్క డే తనను చావమోదారని వాడు చెప్పుకున్నాడు. ఆ సమయంలో 

ఆ దారంట యాదృచ్చికంగా వెళ్తున్న అబ్దుల్ రహ్మాన్ జోక్యము కలుగజేసుకోకుండా ఉంటే 

వాన్ని చంపెవా శే. తన _పతిష్ట దెబ్బతిన్నదన్న భావము ' సేట్*ను కలవరపరిచింది, అతను 

వాన్ని చంపనై నా చంపుతాడు కానీ అ[పతిష్ట భరించలేడు. 

తన పార్థనలు “'సేట్'ను శాంతపరచక పోవటము చూచి ఆబ్బుల్ రెహ్మాన్ తన 

అభ్యాసము |పకారము తన్నుతానడిగాడు, “సోదరా అబ్దుల్ రెహ్మాన్ ! అతనికి ముప్పయి 

అయిదేళ్ళ సోదరిఉంది. తండి ఆస్తిలో ఆమె భాగాన్ని తాను కాజేయాలను కొంటున్న ందున- 

లేకపోతే ఆమె మగనికి ఆ అస్తి పోతుంది. కాబట్టి ఆమె పెళ్ళీ పెటాకులు చెయ్యడు. ఈ 

సేట్ దయచూపడనేది నిర్ధారణ ఆయింది కదా! ఈ నిజాన్ని ఒప్పుకోవటం చాలా మంచిది. 

అయినా త్మీవ అనమ్మతి విఫలమయితే, సంగతి సందర్భాలను బట్టి బయలు చేయడం వల 
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పనికావచ్చు". అబ్దుల్ రెహ్మాన్ తనలో తాను ఎప్పుడూ నెమ్మదిగా మాట్టాడుకోడు కాబట్టి 

సేట్ అతని చుట్టూ ఉన్న జనమూ సూచన |గహించారు. పేదవాన్ని వదిలారు. అయితే ఈ 

వదంతి వ్యాపించింది. సేట్ ప్రతిష్ట దారుణంగా దెబ్బతింది. దాంతో వ్యాజ్యెము తెచ్చుట 

(Prosecution) నిజానికి కటుకథ అయింది. ముదాయి తన నిర్దోషిత్వాన్ని తానే 
A] టు 0 

వాదించుకొన్నాడు. 

సేట్ దీన్నంతా ససేమిరా అన్నాడు. నలువురు డిఫెన్సు సాక్షుల్లోనూ ముగ్గురిని 

కొనేశాడు. వారు కోర్టులో హాజరు కాలేదంతే. తమకేమీ తెలియదు పొమ్మన్నారు. నాల్గవ 

వాడేమో అబ్దుల్ రెహ్మానే, ఆలాంటి మనిషిని సాక్షుల బోనులో నిలబెట్టటం వల్ల ఒరిగేదేమి 

టని డిఫెన్స్ న్యాయవాది సందేహించాడు. కానీ ఈ మనిషి నిజాయితీ పట్ట ముద్దాయికి 

నిర్వివాద మైన విశ్వాసం ఉంది, పాపభీతి కలవాడు కావడం వల్ల నిగ్మొహమాటంగా నిజం 

చెబుతాడని. అతనిమీద ఆధారపడటము కొంచెము కష్టమె. 

'సమ్మన్'లు అందగానే అతడన్నాడు ¢ “సోదరా అబ్బుల్ రెహ్మాన్ ! న్యాయ 

స్థానంలో! హాజరు కమ్మని 'సమ్మన్” వచ్చింది. అలాంటి స్థలం గౌరవనీయమైంది''. సందర్భా 

నికి చెప్పుల జత నొకదాన్ని సంపాదించుకోగలిగాడు. న్యాయస్థానం పట్ట మర్యాదా సూచ 

కంగా ఈ పనిచేశాడు. అయితే న్యాయస్థానానికి హాజరై శిష్టాచార పూర్వకంగా చెప్పులను 

ధరించి 'గోది' (godri) ని మెడచుట్టూ ఉ త్రరీయములాగా చుట్టుకొనె వేళకు, లోనికి 

అడుగు పెప్రేముందు చెప్పులను వదలిపెట్టుమని “ప్యూను' (P౪010) ఆదేశించాడు. సంభ 

మంతో అబ్దుల్ రెహ్మాన్ తనతో తాను చెప్పుకొన్నాడు ; “ఈ పని కోనమే నువ్వ చెప్పుల 

జతను సంపాదించావు. ఇప్పుడీ పౌరవేఘుడు (live ried man) చెప్పుల్లేకుండా న్యాయ 

స్థానంతో నిన్ను అడుగు వెట్టమంటున్నాడు."' ఈ మాటలంటూ చెప్పులు విడవకుండానే 

లోనికి |పవేశించాడు ఈ విపరీతపు మనిషి (ప్రవేశించటం చూసి - మెజిస్టీ)టు నవ్వాడు. 

గో దీని మెడచుట్టూ ధరించావెందుక ని | పశ్నించాడు. అబ్దుల్ రెహ్మాన్ సాక్షిబోను లోనికి 

వెళ్ళి మామూలుగానే (పశ్నను మళ్ళీ వేశాడు : “సోదరా అబ్బుల్ రెహ్మాన్ : నువ్విప్పుడు 

న్యాయస్థానంలో ఉన్నావు. నిన్నడిగిన [ప్రశ్నలకు ఒళ్లు దగ్గరుంచుకొని సమాధానించు. ఉత్సవ 

సమయాల్లో ఉత్త రీయాన్ని ధరించటం హిందూ సంపధాయమని చెప్పు. మర్యాద చూపటం 

వారి లక్ష్యము. అందువల్ల నువ్వు అలాగే బేశావు''. ఈ జనాంతికము తరవాత ఆ అబ్దుల్ 

రెహ్మానే ఈ సమాచారాన్ని గౌరవనీయులైన మెజిస్ట్రటుకు విజ్ఞాపించాడు. 

ఆ తరువాత శిరిషాదార్ (Serishtadar) నె యమిక శపథం చేయిస్తూ వల్రించ 

మని అడిగాడు. 

“దేవుని ఎదుట నిజమే చెబుతాను, పూర్తి నిజము, నిజము వినా చెప్పనని 

_పతిజ్ఞ చెస్తున్నా”. 

అబ్బుల్ రెహ్మాన్ (ప్రపథమంగా దీన్ని స్వగతంగా వల్టించి తరవాత చట్ట పకా 

రము నియమపాలన చేశాడు. 

శిరిషాదార్ ; దయచేసి మీ పేరండీ! 
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“సోదరా అబ్దుల్ రెహ్మాన్, సీ పేరు ?'' తరవాత మెజిస్టీ)టు వైపు తిరిగి సమా 

ధానించాడు. “నాపేరు అబ్బుల్ రెహ్మాన్”. ఆతని విచి తపద్ధ తికి కోర్టులో వాళ్ళంతా ఎగతాళిగా 

నవ్వారు. మెజిస్ట్రీటు తమాషా కొంతసేపు ఆనందించాడు. తొందర్లో వినుగు పుట్టింది. 

ఏ (పశ్నకెనా సమాధానించే ముందు స్వగతం పలే_ అలవాటు సాక్షికుందని వకీలు 

వివరించాడు. 

శిరిషైదార్ : దయచేసి మీ మతమండీ ? 

అబ్దుల్ రెహ్మాన్ (జనాంతిక ంగా) “నీ నమ్మిక తెలుసుకోవాలను కొంటున్నాడు. 

సోదరా అబ్దుల్ రెహ్మాన్, నిజము చెబుతానని (పతిజ్ఞ తీసుకొన్న విషయము జ్ఞాపక 

ముందుకో. నిజానికిది జుగుప్పాకరమైన (పళ్న. హిందువంటే ముస్టిమలకు కోపము, ముస్తిమ్ 

ను అని నువ్వంటే హిందువులు బెదరిపోతారు. నిజమెందుకు చెప్పకూడదూ-నిజము తప్ప, 

ఓ సోదరా అబ్దుల్ రెహ్మాన్, తికమక పడవద్దు. సింధీకవి సఛల్ మాటల్లో చెప్పు : 

“నేను హిందువునూ కాదు 

ముస్త్పిమ్నూ కాదు 

నేను నెనె” 

అలాంటి వివరణాన్ని (statement) తీసుకోవచ్చునో లేదో నని సందేహిస్తూ 

శిరిషాదార్ పైఅధికారి ఆదేశం అడిగాడు. అతన్ని ముస్టింగా |వ్రాసుకొమ్మని మెజిస్ట్రటు 

ఆదేశించాడు. 

శిరిషాదార్ : దయచేసి మీ వయస్సండి ? 
—ి 

అబ్ధుల్ రెహ్మాన్ (జనాంతికంగా ) “కి వయస్సు అతనికి కావాలిట. నేను ముస్టింను 

కాదని అతనితో అన్నా, ముస్టింగానే సందేహించాడు.” తరువాత శిరిషాదార్ వెపు తిరిగి 

అదికూడా మేజిస్టీ)టు నడిగి తెలుసుకొమ్మన్నాడు. 

దీంతో మేజిస్టి)టుకు మండింది: “నువ్వొక “జాట్' (J2t) వి. బుద్ధిగా మాట్టాడు. 

ఇది న్యాయస్థానమని మరచి పోవద్దు”, 

అబ్దుల్ రెహ్మాన్ నవ్వి తనతో అన్నాడు: * సోదరా అబ్దుల్ రెహ్మాన్ ! మేజిస్టీ9టు 

అంటాడు. 'జాట్” నని బుద్ధిగా మాట్లాడూ అని', “జాట్” పదమంటే ఏమనుకొంటున్నాడో 

అతన్ని అడుగు. ఈ ప్రశ్నను అడక్ళ-నుందే “జాట్* అంటే 'నిరక్షరకుకి' ఆని అర్థమని 

మేజి! స్టీట్ హరఠాతోపంతో అన్నాడు. 

అబ్దుల్ రెహ్మాన్ (జనాంతికంగా) “సోదరా, అది విన్నారా ఈ మాట నీకు నిజంగా 

సరిపోదు. నువ్వో. “జాట్ * వి కానేకాదు. సింధీ, హిందీ, సంస్కృతము, ఉర్దూ, పర్షియన్ 

చదవగలవు. [వాయగలవు, అంటే అయిదు భాషలవుతాయి. గౌరవనీయుడై న మేజిస్ట్రీటును 

తనకెన్ని భాషలు వచ్చో అడుగు.” 

అబ్దుల్ రెహ్మాన్ (మేజిస్టీటులో) “అయ్యా. 1 మేజి స్టీటు అతన్ని ఆపీ ఆన్నాడు: 

“వాట్ అంటే ఇంగ్లీషు అర్థం కాని వాడు,” 

(45) 
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అబ్దుల్ రెహ్మాన్ (జనాంతీకంగా) “సోదరా అబ్దుల్ రెహ్మాన్ “జాట్” అంటే 

ఇంగ్లీషు తెలీనివాడని మేజ్నిస్టీటు నొక్కి. చెబుతున్నాడు, ఇంగ్లీషు తెలియని ఆతని తాతలు 

“వాట్” లు ఏమో అడుగు. ఇక్కడ ఇంగ్రీషు వస్తుందని గర్వించే “తోపన్ మల్” (Topan- 

M21) -పశువుల దొడ్డి కాపలామనిషి-కొడుకులున్నారు. ఇదంతా మేజ్మిస్టిటుకొస్తుంది. ఆయన 

=, కొడుకు కాబట్టి.” 

మేజ్మిస్టీటుకు మతి పోయింది. కోర్టు ధిక్కరణ నేరానికి అతన్ని ఎందుకు “ప్రాసి 

క్యూట్' చేయకూడదు అని అబ్దుల్ రెహ్మాన్ను అడిగాడు. ఇక మాట్టాడ వద్దనీ, (వాత మూలక 
మైన వివరణము ఇవ్వమని శాసించాడు కూడా, 

మేజిస్టీ)టు ఆజ్ఞకు లోబడి ఆబ్బుల్ రెహ్మాన్ కింది విధంగా (వాళాడు, 

మాననీయా ।; 

సోదరుడు అబ్దుల్ రెహ్మాన్ కోర్టు ధిక్కరణ నేరం చెయ్యనే చెయ్యలేదు, 

ఈ వాళ మీరు చాలామంది సాక్షులను నిందించారు. మీ తిట్టు నా చేలాంచలాన్ని కూడా తాక 

లేవు. మీకు కొంచెము సలహా ఇవ్వనివ్వండి. మీకు పెద్ద పదవి ఉన్నా జనంమీద పెత్తనము 
చెలాయించలేరని (గపించాలి. మీరు వారి సేవకులు, మీ “సమ్మన్ *ల [పకారమే సొక్ష్షులము 

ఇక్కడికి వచ్చాము. మా కొద్దీ మేను రాలేదు. మా పట్ట (పవర్తించాల్సిన పద్ధతి అదేనేమో 

కాస్త ఆలోచించండి. అలాంటి మన్ననకు గురిచేస్తే ఏ మర్యాదస్థుడూ మీ ముందు హాజరు 

కాడని నా విశ్వాసము, ఉద్యోగంనుంచీ మిమ్ములను ఎందుకు “బర్రరప్' చేయకూడదో 

కారణాలు తెల్పాలి: మీరు సేవించే (ప్రభుత్వాన్ని మీరే కింంచపర చారు. దయలేని గుర్తుంచుకోండి. 

చేయించిన (పతిజ్ఞాను సారము సోదరుడు అబ్దుల్ రెహ్మాన్ సత్యాన్ని పలికినాడు. పూర్తి 

సత్యాన్ని, సత్యాన్ని మాత్రమే పలికినాడు. అందువల్ప దేవా అతనికి సాయపడు. 

నం॥ సోదరుడు అబ్బుల్ రెవ్య్ళోన్, 

(టో, బి, బినంత్ అశువాదము) 

నీ ఎదను పెంచు 

విశాల హృద యతను పెంచుకో, ఆందువల్ల నువ్వూ బీవించగలవు, ఆలాగే 

నేనూ మనగలను. 

సీ దృక్పథంలో ఒక స్థైర్యాన్ని చెర్చుకో 

ఆందువల్ల నువ్వూ జీవిచగలవు; అలాగే నేనూ మనగలను. 

కొత్తవాణ్ణి కనుక నీ వ్యక్తిలో నాకు చోటు లేక పోతే 

ఏదో కొంత చోటివ్వు, ఎంతకొంచెమైనా నరే-నీ ఎదలో ఏదో ఒక మూల 

నేను* “నీవు అనే భావాలను కాంతపరచు 
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అందువల నువ్వూ జీవించగలవు: అలాగే నేనూ మనగలను. 

ఒకేచోట మనం పుట్టక పోతేనేమి 

ఒకే దేశానికి చెందిన వాళ్ళం 

అయినా విశ్యపౌరులుగా జీవిద్దాం 

దృక్పథంలో స్పష్టత ఉండనీ 

అందువల్ల నువ్వూ జీవించగలవు; అలాగే నేనూ మనగలను. 

మతసంకుచిత సీమల్లో కలసి మెలసి ఉండక పోతే 

జాతీయతా భావంతో కలసి ఉందాం 

కాదు, సొ[భాత్ర మానవతాధ్యాత్మిక ల పేర 

నన్ను నీ వాణ్ణి చేసుకో . 

హేయమైన వేరుపాటుధోరణిని వదల్చుకో 
అందువల్ల నువ్వూ జీవించగలవు; అలాగే నేనూ మనగలను, 

సీ రాజ[పాసాదంలో ఒకే ఒక్క-గది నువ్వు వదిలితే 

నా లాంటి గృహబాధితులకు శత కుటీరాలు నిర్మించవచ్చు 

దురాశను విసర్జించు 

అందువల్ల నువ్వూ జీవించగలవు; అలాగే నేనూ మనగలను. 

థోజనపు బల్పమీద సువ్వు వదలిన వాటిని మిగల్బ గలిగితే 

నిరర్ధకంగా వెదజల్లుతున్నదాంట్లో 

కొంత ఆదా చెయ్యగలిగితే- 

దీని'పె దృష్టి సారించు 

అందువల్ల నువ్వూ జీవించగలవు, అలాగే నేనూ మనగలను. 

సీ రాజ భోజనంలో ఒక్క మెతుకును వదలితే: 

ఆది వేయి మెతుకులుగా మొలకెత్తి 

ఆ కొన్న పేదలకు అన్న మౌతుంది. 

మితవ్యయ పవిత _పయోజనా నిమిత్తం 

అందువల్ల నువ్వూ జీవించగలవు; అలాగే నేనూ మనగలను. 

సి ఆశల తోటలో 

ముశ్షేనా పొదుపు చెయ్యగలిగినా 

అరక్షిత కుటీరాలకు కంచెలవుతాయి. 

దైవం సీకు వివేకాన్ని (పసాదించు గాక! 

అందువల్ల నువ్వూ జీవించగలవు; అలాగే నేనూ మనగలను. 

జనం ఆకలితో అలమటిస్తున్న పుడు 

దేశాలను జయిసానని ఎలా అనుకొంటావు ? 
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నాగరిక యుగంలో అమాయకుల రక్తాన్ని 

ఎలా చిందివ్వాలను కొంటావు ? 

వెలుతురులో చీకటి వసింప సీవద్దు 

అందువల్ల నువ్వూ జీవించగలవు; అలాగే నేనూ మనగలను, 

కాసారము. 

ఈ నిర్మల సుందర కాసారాన్ని చూడు 

మనసు నెంత ఆకర్షిస్తుదో : 

అయినా అట్టడుగున ఏ చెత్తుందో 

ఏ మాత్రము అంతుపట్టదు. 

ఒక రాయి విసురు- 

చుట్టూ తరంగా స్పాలిత ధ్వని 

మానవ మానస నరోవరోత్టిత 

వీచిక మల్లే... 

దైవము మానవుణ్ణి సృష్టించింది 

కాలానుగుణమైన దేవతలను మానవుడు కల్పించాడు 

మనిషి కల్పించిన దైవాలు 

సృష్టికర్త విరించి వోలె తమకు తామే గద్దెనెక్కాయి 

(సష్ట్ర _వజాపతి వారిని చూల్లేక 

మొఖం చాటు వేశాడు 

నేను కావాలనుకొన్న నేను కాదు 

కాకూడదనుకున్న నేను; నేను 
లోకాన్నీ, నన్నూ [భమింప యత్ని స్తున్నా 
ఎన్నో జిత్తులు నిరంతరం 

పన్నుతూనే ఉంటా. 

కాలపు జారుడు ముఖం మీద 

తూలుతూ తూలుతూ పడతాను 

పడిపడి లేస్తాను 

లేచి మళ్ళీ తూలుతాను, తూలుతూన్న దారేదోతెలియక 

గమ్యమేదో అర్థంకాక 

అలాగే వెళతాను 
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నేను చేసేది నాకు తెలియదు  _ 

ఎందుకు చేయాలో కూడ తెలియదు: 

వారి దర్హారబి (దిల్లీర్ ) 

గాంధీధామ్్ కచ్. 

చతుష్పదాలు. 

కలడో లేడో ఎవరీ జగ త్రతా ఇన్ని భేదించ గలరు? 

విస్మయంలో మనీష మునిగి పోయింది; వివేచనా [ప్రయోజనం లేదు. 

నీ కళ్ణుఅతన్ని దర్శిస్తే "లేదు" అని అనలేవు 

నీ మనసుపై అనుమానం ముట్టడి స్తే “ఆవును” అని చెప్పలేవు, 

వేదనలు నిన్ను చుట్టుముట్టి తే, వాటి ముఖం చూడకు 

ఆ దారి తొక్కటం ఎందుకు; సీ కేమ్మాతం సాయం చేయలేదు 

తోట చూడడం మేలు; గులాబీ; ఆవల నిర్భరిణి 

చూడు శశిని మెరుస్తున్న చుక్కలను. 

మనిషీ ! మరణకళ అభ్యసించు, జీవనకళ దానంతటదే అబ్బుతుంది 

“అహంి ను విసర్జించిన పుడు సీక్రు సిద్ధిస్తుంది 

చావునూ బతుకునూ ఒక వెం్యటుకవాసి వేరు పరుస్తుంది 

ఆ అంతరాన్ని తొలగించు, ద్వంద్వంలో ఏకమవుతావు. 

లోఖ్ రాజ్ కివిన్భంబ్ (అజీజ్ ) 

బెొందాయి 

జాతీయగీతము 

జాతస్య మరణం (ధువం ; వీర మరణాన్ని పొందు 

భీరువులా చావొద్దు, ధీర యోధునిలా మరణించు 

వ్యాధి గస్టుడ వై, ఏడుస్తూ, వణకుతూ అనామకంగా చావటమెందుకు !! 

రా! యోగ్యపుతునిలా మాతృభూమిక్త పాణాలర్చించు 

(ప్రతాప శివాజీ గురుగోవింద సింగులు జన్మించిన గడ్డలో 

సిసృ్సహాయుడుగ , మందభాగ్యుడుగా - ఎలా ఉండగలవు ? 

అతివ రణరంగానికి ఉరుకుతున్న ప్పుడు 

రాతి గుండెతో ఎలా మన గలవు 

ఒకటిన్నర శతాబ్దంగా మనం బలహీనులూ దీనులూ కాగా 
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దాస్య శప్తులమై శిక్షితులమయా్యం 

పొగడ్తల్లో తలమునక లయితే 

మన కంకాళం భికాప్మాతా కాక తప్పదు 

మేలుకో! లే! వివేకుల్లా వర్తించు 

ఈ బంగారు ఆవకాశాన్ని వదిలితే 

[వళయ దివసం దాకా ఏడ్వక తప్పదు. 

పొంద్ రాజ్ లీలారాబ్ (దుఖ్వాల్ ) 

గాంధీధామ్, కచ్. 

నేతకాడు 

కీ నెతకాడా ! నీ పనిలో నువ్వు నిమగ్నమై ఉన్నావు 

గడిచే కాలం-పె గమనముంచు 

ఉషోదయం నుంచీ నీ పనిలో నువ్వు 

పతిసారీ ఎందుకా చిరునవ్వు 

ని వస్త్రం ఉపయోగ మేమి 

అరుణోదయ కిరణాల్లాగా ఎరగా ఉన్నా! 

“నా బిడ్డ కొక చక్కటి చొక్కా నేస్తా 
గడిచే కాలాన్ని పట్టించుకొనే దెవ్వడు'' 

నీ పనిలో నువ్వు నిమగ్నమై ఉన్నావు ఓ నేతకాడా ! 

గడిచే కొలంవై గమనముంచు 

నీ పనిలో నువ్వు నిమగ్నమై ఉన్నావు 

స్ పదమేదో సన్నగా ఆలపిస్తూ 

చూడు ! సూర్వుడ న్లమించాడు. 

నువ్వింకా పనిలో ఉన్నావు 

(కుంగూ) కుంకుమలా ఎరగా ఉన్నా 

సీ బట్ట [పయోజనమేమి ? 

“వధువుకూ వరునికి దువ్వలువలు నేస్తారు వారు 

గడిచే కాలన్ని పట్టించు కొనేదెవ్వడు””. 
నీ పనిలో నువ్వు నిమగ్నమై ఉన్నావు ఓ నేతకాడా | 

గడిచే కాలంపె గమనముంచు 

చం దకాంతిని తిలకించు 

రాత్రి శీతలంగా ఉంది 



నేతకాడు - 

అయినా నీ పనిలో నువ్వు నిమగ్నమై ఉన్నావు 

గులాబీలా ఎరగా ఉన్నా సీబట్టి ఉపయోగమేమి ? 

“ఏదో ఒక శవాన్ని కప్పేందుకు మునుగుగుడ్డ నేస్తారువారు 
గడిచే కాలాన్ని పట్టించుకొనేదెవ్యడు”. 

నారాయణ్ క్యాన్ 

4ఎ. హాతీఖానా ఫ్టాట్స్ 

ఢిల్టీ - 6. 

షా అబ్బుల్ లతీఫ్ 

(ఉమర్ మాడుయి 

వేరొక మగడొద్దు నాకు 

ముతక దుప్పటిలో ముడుచుకొన్న వాడు చాలు 

ముతక బట్ట తొడిగినా నా గుండెకు పియమైనవాడు 

విధెయ వనితల విశ్వాసం ఉన్నంత వరకూ 

ఈ దుర్గ నివాసాన్ని తిరస్కంరిస్తాను 

నదీ జలపానాన్ని తిరస్కరిస్తూ 

శుక్తి సమ్ముదంలో బీవిస్తుంది 

మేఘం కోసం అతడు తపించినట్లు, 'మాలిక్' కోసం నా మనను వేదన చెందుతుంది 

నా “మరుస్' పాలమీద [బతుకుతుంది 

వారి విశ్వాసం వారిని సురక్షితంగా చేరినప్పుడు. 

పెళ్ళికూతుళ్ళను నగా నటాకోనం మార్చది “మరుస్' అలవాటు కాదు 

ఉమర్ కోటకు వచ్చి నేనా తప్పుడు పని చెయ్యను 

ఈ రాజ[పాసాద నిమిత్తం నా కుటీర పేమను మార్చుకోను 

నా చర్మమూడదీసి ఉప్పు పెట్టినా లెఖ్లలేదు 

నావారు అలాంటి పొరపాటును ఇక ముందెన్నడూ చెయ్యలేదు 

నా ఊపిరి ఉన్నంత కాలం నా [పేయసివె నా పేమ నిలుస్తుంది 

“మరుస్'తో నా జీవితం బంధింపబడింది--ఒక సన్నటి సూదీదారంతో 

స్మృతికి తెచ్చుకొంటున్నా, రీ సు| మః నాదేశపు 

పొలాలను, ఫలాలను 

అక్క_డే నా ఆత్మ నివసిస్తుంది. నా శరీరం మాత్రము ఇక్కడ 

నా ఒకే ఒక్క తొడుగిక్క_డ. దాని జీవితం 

కుటీరాన, 
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కిషన్ ఛంద్ బెవాన్ 

తెరవెనుక ఎవరిదా చూపు? అర్థం చేసుకో; అప్పుడు చెప్పు: 

చైతన్యం (పతిధ్వనించిన స్వరం ఎవరిది ? అర్ధం చేసుకో; అప్పుడు చెప్పు: 

వందలమైళ్ళ దూరంనుండీ శబ్బరూపాలు క్షణంలో వసాయి 

విద్యుచ్చక్తి అద్భుతం వెనుక శ క్తి ఎవరిది? అర్థంచేసుకో; ఆప్పుడు చెప్పు: 

సూలపదార్ద గతమైన ఈ [పాణం ఎవరిది? అర్థం చేసుకో; అప్పుడు చెప్పు: 
థి థి యా థి 

ఎరుపదే - నేలా -- గాలీ - నీరూ -- కాంతీ -- అవే 

శబల మధుర వాసనా పుష్పాలెట్టా పీకసిస్రాయి 2 అర్థంచేనుకో, అప్పుడు చెప్పు: 

విత్తనం లోంచి బెట్టు వస్తుంది : ఒక 3 గింజ కంకి నిస్తుంది 

ఒక, గింజనుంచీ సమృద్ధి ఎలా విరుస్తుంది ? ఎవరిదీ పనితనం ? 

ఆం కాకీ అల్లో అర్థం చేసుకో, అప్పుడు చెప్పు. 

కాంతి స ప్తవర్ణ ఇంద ధనువు నుంచీ (పతిది 

ఈ ఇం| దజాలం ఎలా పదర్శిత మెంది ? ఆర్థం చేనుకో, అప్పుడు చెప్పు. 

చూడు, పుట్టిన మరుక్షణం పాపాయి తల్లి రొమ్మున పాలు కుడుస్తుంది 

ఈ పసికందుకు ఈ కళ నేర్పిందెవరు ? అర్థం చేసుకో, అప్పుడు చెప్పు. 

వాక్యాన్ని చేసే బిందువులకు నిడిఏీలేదు; వెడల్పూలేదు 

. వాక్యానికా నిడివి ఎలా వచ్చింది? అర్ధం చేనుకో, అప్పుడు చెప్పు. 

మరొక దానికెదురుగా ఓక అద్దాన్ని ఉంచు 

అల్ల “pr అ ఈ పతివింజా లెక్క_డ నుంచి? అర్థంచేసుకి అప్పుడు చెప్పు, 

నా బన్నీ” ద్యారా లోతుగా తిన్నగా వీచేవాడు 

దానికోసం కాకపోతే “బవాస్' కవిత విలువేముంది ? 
yt బ్య అల్ల అర్థం చేసుకో, అప్పుడు చెప్పు. 

సామి (భాయీ చెయిన్ రాయ్ ) 

నా మననుకొక సందేహం చుట్టుముట్టింది 

సామి సద్గురుని (పళ్నిస్తాడు : ఈ విశ్యం ఎక్క్కజ్జుంచి వచ్చినట్లు? 

అంతర్ర౦ష్ట బుషి నిరారిసాడు : 
౧/8 థు —2 

“ఏమీ లేదు; కాని నీరులేని బుడగ”. 

రీ పరిపూర్ణుడా | (పియురాలి వదనం ఏ విధంగా ఉంది? 

“చెప్ప వీల్లేని మర్మం అది 



నగీల్_సర్-మన్స్ 

రూప రహిత మైంది; అవర్గమైంది; నిరాకార మైంది 

క ళ్ళెదుట చూస్తేతప్ప గుర్తించలేంది'' 

“దైవం _పత్యక్ష నిదర్శనం _ సూర్యుడిలా 

కళ్ళు విప్పలేరు కనుక అంధులు చూడలేరు 

నత్య ప్రణయ తత్వాన్ని అభ్యసించి సాయుజ్యాన్ని పొందు. 

గడవ గడపా నిరర్ధక ౦గా తిరగ కు”” 

“విద్య ఉందని డంబాలు కొట్టకు 

మానము పాటించకు 

ఇక్కడా అక్కడా తీరగకు 

ధ్యాన నిష్టోపవిష్టుడవూ కొకు 

సామి |పవచనం జ్ఞాన కూన్యమైతే 

ఇదంతా కేవల అహంకారం 

మహాత్ముల సాహచర్యంలో 

సిర్వాణాన్ని పొందవచ్చు”. . 

“ఆహారంలో _ ఉపవాసంలో 

జాగ్భతిలో సుమ ప్రిలో 

ఒప్పుకోలులో మొండి వై ఖరిలో 

పట్టు విడుపుల్లో ఆతి వర్ణించు 

సాధు సాంగత్యంలో 

జీవితలక్ష్యాన్ని అవగతం చేనుకో 

సామి ఉవాచ : 

“ఏవడి శాసనం చెల్లుతుందో వాడే |పభువు,” 

సచల్ సర్ - మస్ 

ఎన్నో పేర్ల పిలుస్తారు వాళ్ళు నన్ను 

కానీ నేను నేనే 

ఒకడు నన్ను 'మోవిలన్* అని పిలుస్తాడు, 

మరొకడు కాఫిర్” అని పిలుస్తాడు 

మూడోవాడు 'జహిర్' అని పిలుస్తాడు 

నాలుగోవాడు నన్ను మాం తికుడంటాడు 

పురొకడు 'కవి' యని పిలుసాడు. 

కానీ నేను నేనే. 
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ఎవడో ఒకడు నన్నొక పండితుడని పిలుస్తాడు 

మరొకడు తాపసి యంటాడు. 

ఏవడో ఒకడు నన్ను వసంతకొలంలో నువ్వే తోటవంటాడు, 

ఎవడో ఒకడు నన్ను కవియెన సన్యాసి నంటాడు 
కానీ నేను నేనే, 

ఎవడో ఒకడు నన్ను “ముల్లా అంటాడు ; మరొకడు కాజీ యంటాడు 

ఎవడో ఒకడు 'ము వీ యంటాడు ; మరొకడు “ఘాజి యంటాడు 

ఎవడో ఒకడు ఉపవాసియైన 'నామాజి యంటాడు 

కానీ నేను నెనే 

ఎవడో ఒకడు నన్ను పనికిమాలినవాడు అంటాడు; మరొకడు దుష్టుడు అంటాడు. 

ఎవడో ఒకడు నాకు మతంలేదని విముక్తికి దూరుజ్జని అంటాడు 

ఎవడో ఒకడు నన్ను ఆస్తికుడు అంటాడు; మరొకడు వి[గహారాధకుడు అంటాడు. 

కానీ నేను నేనే, 

ఎవడో ఒకడంటాడు నన్ను బయటికి మనిషి చేతుల్లో “సైతాన్ అని. 

నన్ను మరొకడంటాడు 'బుజర్ల్ ' (మర్యాదస్తుడు) అని . 

మరొకడు 'మస్” (పిచ్చివాడు) అంటాడు 

కానీ నేను నేనే 

ఒకడంటాడు నన్ను 'రంగుమనిషి* అని మరొకడంటాడు నాకే రంగు లేదని 
ఒకడు పిలుసాడు నన్ను పిచ్చి ఫకీర్ అని, ఒకడు నన్ను 'మర్యాదస్థుడు' అని పిలుస్తాడు; 

మరోకడు సిగ్గుమాలిన మనిషి అంటాడు 

కానీ నేను నేనే 

ఒకడు నన్ను విశిమ్షడంటాడు. ఇతరులు మామూలు వాడు ఆంటారు 

ఒకడు నన్ను పరిణతుడు అంటాడు. మరికొందరు అపరిణతుడు అంటారు 

కానీ ఒకరు 'నచూ' అని పిలుస్తారు. అదే నేను. 

కానీ నేను నేనే 

మా అబ్దుల్ లతీఫ్ (రాయ్ దియాబ్ బిజిలొ 

భగవానుని ఆశీస్సుల ఆవాహన చేస్తూ గాయకుడు తన పని సాగించాడు, 

మెరిసె గంటలు, వస్త్ర కౌశేయన్యూత గుచ్చాలు తన 'చంగ్' కు కట్టాడు. 

అల్లంత దూరం నుండి '“రాయ్దియాచ్ ' 'దోలీ' ని అతడు చూచాడు 

ఆ క్షణంలోనే భగవంతుని _పార్ధించాడు. 

“ఓ కరుణామయ భగవాన్, రాజు నా పొటకు ముగ్గుడుకా వాలి. '' 



భికకుడు, |నతిభావంతుడు “జునగడ్” చేరారు 
మధుర గీతాల నాలపిస్తూ కిన్నెర వాయించాడు 

అతని సంగీతానికి నగరమంతా ఆతురత చూపింది 

రాణులు దుఃఖించ దాసీజనం రోదించారు 

రాజ శీరో భిక్షకుజ్జని గాయకుడు అభ్యర్థించాడు 

తన కూర్మిక వాయిద్యంతో ఫకీరు రాజ |పాసాదాన్ని |పవేశించాడు 

మీటే తం|తీనాదానికి కోట కంపించింది 

“విజల్'' అభియోగం, ఎక్కడా | పజల ఏడ్పు 

గాయక శిరోమణి రాయ్ తలను భిక్షగా |పార్థించాడు 

జునఘడ వణకుతుంది, రాజ (పాసాద గవాక్షల నుండి రోదన విన్పిస్తుంది, 

ఓ రాజా ఈ స్థితిలో నీ చెంతకొచ్చాను 

ఓ కరుణాంతరంగా, నీ పాసాద సభా భవనంలో అడుగిడిన 

దీనుని |పార్గన మన్నించు 

ఈ సమయాన నీ కౌదార్యం చూపించు, మిగతా ఆతని ఆత్మ కర్చించు. 

“నేల మీది నూకల కోసం నేన్నెప్పుడూ భిక్ష ఎత్తలేదు 

నీ అశ్వశాలలో వెగంగా పరుగెత్తే గురాలకు కొదవలేదు 

ఒక వేదండం కోసమూ తం|తులను మీటటం లేదు 

సీ శరీరా భరణం ఆ తల దాని అన్వేషిని నేను. 

“ పణామాలు” ఓ భిక్షుకా ! పది పర్యాయాలు 

[ప్రమాణాలు నీకు 

నాకు విలువైనది అయినా అల మైనదాని ఆ మివ నువ్వు 

ఏమైనా, నాతల ఏ మాతం ఉపయోగ పడినా, దాన్ని 

ఇరవై తుండాలు చేని నీ కొసగుతాను. 



హింది 

యూలం ఎ అనువాదం : 

డా|| నడేంద డా|; వి, థీమ్ సేన్ 

నిర్మల్. 

చారిత్రక సమీక్ష 

7 లెదా 8వ శతాబ్దానికి చెందిన పుష్యుడనే కవి రచనలలో హిందీ కవిత్వపు 
[పారంభ ఛాయలు ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు. కాని సాధికారంగా చెప్పాలంటే మందీ 

కవిత్వం 10వ శతాబ్దంలోనే ఆరంభమైంది. రాజకీయ, సాంఘిక పరిస్థితులలో కలుగుతున్న 
మార్పులు కారణంగా ఆనాటినుండి నేటివరకూ హిందీ కవిత్వంలో ఇతివృత్తమూ, శైలీ 
విధానం దృష్టా చాలామార్సులు వచ్చినయి. హీందీ వాజ్బయచరి్శిిత [వాసిన చాలమంది హిందీ 

వాజ్మయ వికాసకాలాన్ని ఆదికాలము, భ క్రికాలము, రీతికాలము, ఆధునిక కాలము అని నాలుగు 

యుగాలుగా విభజించారు. 7వ శతాబ్దపు మధ్యభాగంలో భక్తిభావ భరితాలయిన కొన్ని హిందీ 

కవితలు [వాయబడినా, 10 వ శతాబ్దపు మధ్యభాగం నుండి 14వ శ తాబ్దం పారంభం వరకు 

ఆదికాలమని చెప్పవచ్చును. ఈ యుగంలో బయలుదేరిన హిందీ వాజ్మయం, దానికిగల నామ 

ధేయం దృష్ట్యానూ, క ర్భృత్వాన్ని బట్టి, కాల నిర్ణయాన్ని బట్టి, చాలా వివాదాస్పదం. ఈ 

యుగపు కాలపరిమితి కూడ వాదోపవాదాలకు తావయింది. విద్వాంసులు ఈ యుగాన్ని ఆది 

కాలమని, వీరగాథాకాలమని, చారణకాలమని, అంధకార యుగమని, అప్మభంళశ కాలమని, 

సంధి యుగమని, సిద్ధసామంత యుగమని పెక్కు పేళ్ళతో వ్యవహరించారు. రాని ఆదికాలం 
అనే పేరుకే ఎక్కు_.వ |పచారం లభించింది. పరిశీలనా సౌకర్యానికై ఈ యుగపు కవిత్వాన్ని 

మూడు వర్గాలుగా విభజింపవచ్చు. కే అప, భంశ భాషా కవిత్వం. 2, [పాంతీయ దేశ 

భాషలో [వాయబడిన ఏరకావ్యాలు, 3, (పకిర్ణాలు. 

1. అవ్మభోంళ ఖాషా కోబిత్ళంం : సిద్ధ సాహిత్యం, నాధ సాహిత్యం, జైన 

సాహిత్యం ఈ విభాగంలోకి వస్తాయి. (ప్రముఖులైన 84 గురుసిద్ధులు క్రీ. . 750-1200 
మధ్యకాలంలో జీవించి ఉండడంచేత, సిద్ధసాహిత్యం ఆ కాలంలోనే |వాయబడిందని చెప్ప 

వచ్చు. సిద్దులు తమ భావాభివ్య క్తికి జనసామాన్యం వాడేభొషను వాడారు. వారి రచనలు, 

వారి సాధనవలెనే, భ క్రి తత్వంతో పాటు శృంగారభావంతో నిండి ఉనాయి. 7వ శతాబ్దం 

నుండి 14వ శతాబ్దం మధ్యకాలంలో గోరభ్నాథుడు, అతని శిష్యులు నాథ సంప్రదాయ 

పరమైన సాహిత్యం రచించారు. నాథులు సిద్దులలోని శృంగారభావాన్ని పరిహరించారు. 

జాతిగత, వర్థగత విభేదాన్ని గర్జించారు, నైతిక విలువలకు పాముఖ్యం ఇచ్చారు. వారు 

ముఖ్యంగా దోహా, చౌపాయి, ఛందస్సులను, పాటలకు చర్యా పదాలను వాడారు. శాంతిరస 

[పధానాలయిన ఈ రచనలు, తరువాతి యుగంలో వచ్చిన సంత్ సాహిత్యాన్ని చాలా 
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ఎక్కువగా |పభావితం చేశాయి. 7నుండి 14వ శతాబ్దం వరకుగల ఈ యుగంలోనే 

స్వయంభువు, సోమద త్తసూరి, సారంగధర్, నల్హాసింగ్ అనే జై నకవులు చరిత కావ్యాలను 

రచించారు. నైతిక ఆదరాల్శను (ప్రచారం చేయడమేకాక ఈ రచనలు విస్తృతమైన (పకృతి 

వర్ణనలతో నిండిఉన్నాయి. ఏరి రచనలలో శాంతరసం (ప్రధాన త తంగా గోచరిస్తుంది. 

పౌమచరిఊ (పద్మచరిత), ఆదిపురాణము, మహాపురాణము మొదలయినవి జైన వాజ్మయం 

పేర్కొనదగిన రచనలు. 

జి. (ప్రాంతీయ దోళభావలో (వాయబడ్డ బీరోక్రాన్మాంలు; [పాంతీయ దేశభాషలో 

'వాసిన వీరకావ్యాలు ఆదికాలంలో చెప్పుకోదగ్గ వాజ్మయ ప్మకియ. చర్మితదృష్ట్యా నిరంతరం 

కొనసాగిన మహమ్మదీయ ఆ కమణలు, రాజపు తులలో అంతఃక లహాలు వీటితో ఈ యుగం 

సంక్షుభితమెంది. అందుచేత అనాటి కవులు ఆనాటి పోరాటాలకు కావ్యత్వం కల్పించడానికి 

మూలకారణం. ఆ యుగంలోని క విత్వం ఆ శయదాతలను, (వసన్నులను కావించుకోవడానికి 

చేసిన (ప్రయత్న పరిణామం కావడంతో, ఆ కావ్యాలలో చారిత్రక సత్యాలకంటే కల్పనా చాతు 

ర్యానికే ఎక్కువ స్థానం లభించింది. చంద్బర్జాయి రచించిన పృథ్వీరాజ్ రాసో, దలపత్ విజయ్ 

కృతమైన ఖుమాన్రాసో, నరపతి నాలవా రచించిన బీసల్ దేవ్రాసో+, జగనిక్ రచించిన పర 
మాల్రాసో ఈ యుగానికి చెందిన |పముఖ కావ్యాలు. ఈ రచనలు ఆనాటి యుద్ధాల 

సజీవ వర్ణనలతో నిండిఉన్నాయి. ఈ కావ్యాలలో ఉపయోగించిన భాష రాజస్థానుకు 

చెందిన సాహిత్యభాష. 

నీ. ఇతర కవులు : అప్యభంశ భాషా కవిత్వమూ, దేశభాషా గతమైన 
వీరకావ్యాలూ కాక కొంతమంది కవులు స్వతం తంగా కొన్ని కావ్యాలు [వాశారు. వారి 

కవిత్వంలో చెప్పుకోదగ్గ విషయవై విధ్యం ఉంది. అమీర్ ఖ్నుసో రచించిన పొడువు పద్యాలు, 
ముక్రీలు, విద్యాపతి రచించిన పదావళి, అబ్దుల్ రహమాన్ రచించిన సందేశరాసక్ అనే 

విరహకావ్యం ముఖ్యంగా పేర్కొ నదగినవి. 

ఆదికాలంలో బయలుదేరిన పె మూడు పోకడలతో కావ్యరచ నా సౌందర్యందృష్ట్యా 

పీరకావ్యాలు చాలా _వధానస్థానం వహిసాయి. సిద్దులు, నాథులు, జైన |పముఖులు రచించిన 

కావ్యాలు మత, పచార భావంతో నిండిఉన్నాయి. స్వెచ్చావృత్తితో రచించిన వారి రచనలు 

రాశినిబట్టి చూస్తే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అందుచేత అవి ఏ విధమైన పోకడలకు 

మార్గదర్శకం కాలేక పోయినాయి. 

4. భో శీకాలం ఎ 14నుండి 17వ శతాబ్దం మధ్యకాలంలో ఆవిర్భవించిన 

సాహిత్యం భ క్రికావ్యవర్గానికి చెందినది. ముస్టిం శాసకుల పూర్ణాధికారం ఏర్పడిన తరవాత 

హిందువులలో నిరాశా నిస్పృహలు ఆలముకొన్నాయి. అటువంటి సమయంలో కవులు 

ధార్మికావేళంతో నిరాశాపూరితాలయిన హృదయాలలో ఖభ కి, (పశాంత భావాలు నింపి తమ 

నైతిక బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. పరమాత్ముని పట్టగల భ కిభావాన్ని పురస్కరించుకొని 

వీరిని నిర్గుణ కవులన్సీ సగుణ కవులనీ రెండువర్లాలుగా విభజింపవచ్చును. సాధనామార్గంలో 

గల విభిన్నత కారణంగా నిర్గుణ కవులను మళ్ళీ రెండు ఉపవర్గాలుగా, విభజింపవచ్చును. 
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పరమాత్ముణ్ఞి పొందడానితై చేసే [పయత్నంలో జ్ఞానానికి పాధాన్యం ఇచ్చే వారిని సంత్ 

కవులని అన్నారు. ఈ వర్షానికి చెందిన కవులలో "కబీర్ దాన్, గురునానక్ , ధర్మదాస్, 

మలూక్ దాస్, దాదూదయాల్ , నుందర్దాస్ మొదలై నవారు (పముఖులు. తమ సాఖీలలోను, 

పదాల (పాటల) లోను 'వారు ఏకేశ్వరవాదాన్ని పతిపాదించారు. సం|వదాయ వాదాన్ని 

సమూలంగా ఖండించారు. కర్మకాండను, బాహ్య చిహ్నాలను నిరసించారు, [పపంచం 

ఆఅళాశ్వత మైంది అనే విషయం నొక్కిచెప్పారు. జ్ఞానమార్గానికి బదులుగా |పేమమార్గం 
ద్వారా పరమాత్ముఖ్ణి పొందవచ్చుననే సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించిన కవులను సూఫీ కవులన్నారు. 

జాయసీ, మంరున్, కుతుబన్, ఉస్మాన్ మొదలై నవారు ఈ వర్గానికి చెందిన (వసిద్ధక వులు, 

భారతీయ | పమాఖథ్యానాలు ఆధారంగా _ప్రబంధకావ్య ఫక్కీలో వీరు కావ్యాలు [వాశారు, 

వీటిల్లో జీవాత్మను పేమికుడిగాను పరమాత్మను |పియురాలిగాను చి తిస్తూ (పద్మావతి, 
మృగావతి, మధుమాలతి, చిత్రావతి) మొదలై న కావ్యాలు (వ్రాశారు, 

సగుణశాఖకు చెందిన కవులనుకూడా రామభక్తులని, కృష్ణభక్తులనీ విభజించారు. 

రామభ క్ర కవులలో తులసీదాసు అత్యంత (పసిద్ధుడు ఆయన రామచరితమానస్ అనే 

మహాకావ్యంలోను, గీతావలిి కవితావలి, వినయ ప్మతిక మొదలయిన ఖండకావ్యాలలోను 

రాముణ్ణి ఒక ఆదర్శమానవుడిగాను, ధర్మమార్గాన స్థిరంగా నడిచేవానిగాను, సత్యం, 
సౌందర్యము, శక్తి ఈతిగుణాల అపూర్వ సమ్మేళన మూ ర్తిగాను చిత్రించాడు. అగ 

దాస్, నాభాదాస్, [పాణచంద్ చౌహాన్ మొదలయినవారుకూడ తమ రచనలతో ఈ శాఖను 

సంపన్నం చేశారు. కృష్ణభ క్ర కవులలో మహాకవి సూరదాస్, నందదాన్, పరమానంద 

దాస్, రసథాన్, మీరా మొదలయినవారు, (పేమ, సౌందర్యాల అవతారాలమూ రి అయిన 

శ్రీ కృష్ణుని లీలలు మృదుమధురమయిన భాషలో వర్ణించారు. వారి కవిత్యత త్రం [కమ 

క్రమంగా సంగీతాత్మ క గెయాలలో పక టితమయింది. 

తులనాత్మక దృష్టితో చూస్తే ఈ కవులలో చితమైన బేధం కనిపిస్తుంది. రామ 
భ క్రిశాఖకు చెందిన కవులు భ్రీరాముణ్ణి ఆదర్శ స్టీలవంతునిగా చి తించి, భ కి షేతంలో దాస 

భ క్రిని అవలంబించారు. కృష్ణభ క్రిశాఖకు చెందిన కవులు జానపద హృదయాల్లో నెలకోని 

ఉన్న లీలామయుడై న శ్రీకృష్ణుడిపట్ట ఆస క్రికలిగి మధురభక్రితో అతణ్ఞి ఆరాధించారు. 

కృష్ణ నాయక కావ్యాలు (ప్రధానంగా సంగీత ము క్రకాలుగా వజభాషలో వెలిశాయి. 

రామకావ్యాలు క థాకావ్యాలుగా ఆవధీభాషలోను (వాయబడ్డవి, ఇతివృ త్తంలోగల ఆకర్షణ, 

సంగీత పాధాన్యత కారణంగా కృష్ణకావ్యం ఎక్కువ (ప్రచారం, లోకాదరణ పొందింది. 

కావ్యకళా సౌందర్యం దృష్టితో పరిశీలిస్తే భ _క్తికాలం హిందీ సాహిత్యంలో స్వర్ణ 

యుగం అని చెప్పవచ్చు. ఈ యుగానికి చెందిన చాలామంది కవులు పాండితీమండితులు కాక 
పొయినా, జీవితపు గంభీర అనుభవాలు ఆధారంగా తీవమయి అ్మపయత్న సిద్దమైన అభీ 

వ్య క్రికి పరిణామ స్వరూపమయిన అజరామర సాహిత్యం సృజించారు, సంత్కవుల సాఖీలు, 

పదాలు, జాయసీ రచించిన వద్మా వతి, తులసీదాన కృతమయిన రామచరిత మానస్, సూర 

దాసు గీతాల సంకలనమయిన సూర్సాగర్-- ఈ యుగంలోని మహత్తర కావ్యోత్క-ర్గకు 
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ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి, వీనిలోగల జ్ఞాన, భ క్తితత్వాల ఉదా త్త సందేశం, ఆనాటి సాంఘక 

శీలానికి రూపుదిద్దడంలో గొప్పగా సహకరించింది. 

4. రితతాలము ; భ క్రికాలంలో కవులు సహజమైనటువంటి భావావేశం అనే 

సద్దుణం మూలంగా రాధాకృష్ణులను ఆలంబనగా [గహించి, పదాల-ాపాటలు [వాళారు. 

ఆ తరువాత రీతికాలంలో రాధాకృష్ణుల [సమగాథలన్న వర్ణనను నెపంగా తీసుకొని, తమలో 

ఉన్న శృంగార భావాన్ని (పకటించే కవులు బయలుదేరారు. తమ శ్రంగార (పకృతి 

వికాసోత్క_ర్ద లకు అనుకూలమయిన సాంఘిక-రాజకీయ వాతావరణం వారికి లభించింది. 

ఈ కావ్యధార రెండు శతాబ్దాలపాటు అవిచ్చిన్నంగా సాగింది. 

వర్ణ్యవిషయాన్ని బట్టి రీతికాలంలోని కవులను రీతిబద్ధ కవులు (లక్షణశాస్త్ర 

సంప్రదాయాలను ఆంటిపెట్టుకొని ఉన్నవారు), రీతిము క్ష కవులు (లక్షణశాస్త్ర సంపదా 

యాలను పాటించనివారు) అసి రెండువర్గాలుగా విభజింపవచ్చు. రీతిబద్ధ కవులు సంస్కృత 

లక్షణ [గంథాలు ఆధారంగా కవిశిక్షణకై లక్షణలక్ష్య పధానాలయిన రచనలు చేశారు. 

రసం, అలంకారం, నాయికాభేదం, మొదలయిన విషయాల |పధాన తత్వాలను దోహాలలో 

నిర్వచించి, శృంగార సంబంధ మైన భావాలతోనిండిన సవై య్యా, కవిత అనే ధందాలు 

ఉదా హరణలుగా రచించి, ఆచార్యులుగా పరిగణింపబడ్డారు, ఈ నం పదాయానికి చెందిన 

వారిలో కేశవ్, చింతామణి, మతిరామ్, దేవ్, కులపతి మిశ, బికారీదానులు ఆ గగణ్యులు, 

ఈ సంపదాయానికి చిందినవారిలో వీహారీదాను కూడా [ప్రముఖుడే కాని అతను లక్షణ 

నిర్వచనం చేయక, కేవలం విభిన్నరస, అలంకారాదులకు ఉదాహరణాలుగా న్యతం|త 

విధానంలో, దోహాలను రచించాడు. 

రెండవ వర్గానికి చెందినవారు అనిబద్ధ కవులు. ఆలం, ఘనానంద్, జోధా, 

ఠాకూర్ మొదలయినవారు ఈ వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిసారు, లక్షణశా స్త్ర సం[పదాయాను 

సారంగా [వాయకుండా, ఈ కవులు అలంకారశాస్త్ర నిర్దిష్టమైన క విత్వంపట్టకాక అయత్నజ 

మైన, శృంగార భావాఖీవ్య క్రిపట్టనూ, దాని విభిన్న రూపాలమీదనూ తమదృష్టిని కేం దీక 

రించారు. ఆకారణంగానే వారి రచనలు ఇతరుల రచగలకంచి పభావోత్సాదకాలుగాను, 

చమత్కార జనకంగాను ఉన్నాయి. 

పైన చెప్పిన రండువర్గాలు కాక ఈ యుగంలో మరోరెండు కవితా సం|పదా 

యాలు కూడా ఆవిర్భవించాయి. వృంద్, వైతాల్, గిరిధర్ మొదలయిన కవులు నీతిబోధ 

కాలమయిన ము కకాలు [వాశారు, ఒక రకమైన “జాతీయభావంితో (పేరితులై, భూషణ్, 

సూదన్, లాల్ మోదలయినవారు వీర కావ్యాలు రచించారు. కాని ఆ జాతీయభావం నేటి 

కాలపు అర్థంలో సమ సజాతికి చెందినదికాక ఏదో ఒక రాజులేక ఏదో ఒక వర్గానికి విధెయ 

తగా కనబడుతుంది. ఆ రక మయిన జాతీతాభావం వారి రచనలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది: 

ఈ యుగంలో కవులు వజభాషలో కవిత్వం (వాళశారు. కవులకు ఎక్కువ 

అభిమాన పాతాలయిన ఛందస్సులు దోహా, కవిత్త, సవైయ్యా మొదలయినవి. కావ్యం 
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యొక్క బాహ్యస్వరూప నిర్మాణంలో అభివృద్ధి: భావాభివ్య క్రిలో నై పుణ్యం ఈ యుగం 

యొక్క_ ముఖ్య ధర్మాలు, 

ఆధునిక యుగము 

భారత దెశ చర్మితలో ఆదునిక యుగం డీ. శ్ర. 1857 తో పారంభమవుతుంది. 

ఇదే సమయంలో ఆధునిక భారతీయ సాహీత్యోదయం కూడా జరిగిందని గుర్తించవచ్చు. 

ఆధునిక హిందీ సాహిత్యాన్ని వాజ్మయ చిరితకారులు నాలుగు దశలుగా విభజించారు. 

మొదటి 11 సంవత్సరాలు సంధియుగంగా రాబోతున్న యుగానికి నాందిగా చెప్పుకోవచ్చు. 

1. భారతేందు యుగం లేక పునరుజ్జీవన యుగం (కీ. న్ 1868-1893) 2. ద్వివేదియుగం 

(క్రీ. న్ 1893-1918) 3. ఛాయావాద యుగం (1918-1937) 4. సమకాలీనయుగం 

(1937 నుండీ... ==. ల.) 

ఉత్తర మధ్య (రీతి) కాలంలో హిందీ కవిత్వం నిత్య బీవనరంగంతో సంబంధం 

లేకుండా పోయి, విలాసవస్తువుగా మారిపోయింది. సమస్త హిందీ భాషా [పాంతంలో పునరు 

జ్లీవనోద్యమానికి వైతాళికుడైన భారతేందు హరిశ్చం|ద (1849-1882) ఈ విషయాన్ని 

గు ర్రించాడు, “కామదేవుని అంతఃపుర |పాకారాల నుంచి ఆధునికహింది కవిత్వానికి విము క్తి 

కల్పించాడు, సాంఘిక రాజకీయ జీవితపు వెలుగులోకి తీసుకొనివచ్చాడు. ఆయన హిందీ 

సాహిత్యానికి ఆధునిక దృక్పథం కల్పించాడు, అందుచేత ఆయనను హిందీ సాహిత్యానికి 

“జనకుడని" అంటారు. ఈ పద్ధతిని తరవాత మహావీర్ |వసాడ్ ద్వివేదీ కొనసాగించాడు* 

ద్వివేదీ పకృతి సిద్దంగాను, ఆచరణలోను సంస్కర్త. అతను చాలా జ్యాగత్తగా వర్ణ్య 

విషయంలోను, కవిత్వపు భాషలోను సంస్కర ణలు తేవడానికి [పయత్నించాడు. దాని 

పరిణామ స్వరూపంగా హిందీ కవిత్వం అవసరానికంచటె ఎక్కువైన నైతిక విలువలను 

అపాదించుకున్నది. భాష స్వచ్చమై, శుద్ధమైన [పొమాణిక రూపాన్ని సౌందింది. ద్వి వేది 

[వజభాషకు ఖడీటోలికి చిరకాలంగా ఉంటూ వస్తున్న వై.రుద్భ్యాన్ని, ఆనాడు పద్య రచనకు 

వాడిన భాషకుమధ్యగ ల అస్వాభావిక భేదాన్ని కూకటివేళ్ళతో అంత మొందించాడు.భావా 

భివ్య కిలో ఇలాంటి భేదం చిరకాలంగా ఉండడం నిజంగా అసహజం. ద్వి వేది నిర్ణయం 

ఆధునిక సాహిత్య వికాసానికి మంచి ఆవకాశాన్ని కల్పించింది. కవిత్వానికి సంబంధించిన 

ఆనాటి ఆదర్శాలు (పముఖులైన ఇద్దరు కవుల_హరిజౌధ్ (ఆయోధ్యసింగ్ . ఉపాధ్యాయ), 

మైథిలీ శరణగు ప్ర - రచనలలో సంపూర్ణంగా అభివ్య క మైనవి. శ్రీధర్, పాఠక్, రామనరేక్ 

(తిపాఠి ఆ యుగానికి చెందినవారిలో పేర్కొన దగినవారు. నిజానికి అది పునరుద్ధరణ 

యుగం. ఆధునిక జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసే ఉద్దేశ్యంతో పాచిన భార తీయ సంస్కృతి 

అద్వితీయ మహిమా వై భవాలు చి తించబడ్డాయి. సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక సమస్యలు 

కవిత్వంలో [ప్రత్యక్షంగా |పతివింబించాయి. (ప్రతి గళము నుండి సాంఘిక జాగరణతో 

నిండిన పాటలు మార్మోగాయి. 

వైన చెప్పిన తత్తాల సమాహార [పభావం వలన జాతీయ సాంస్కృతిక కవిత్వ 

మనే పబలమయిన పోకడ ఆవిర్భవించింది. ఇది స్వతంత భారతంలో ఇతోధికమైన 
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వేగాన్ని పుంజుకొంది. ఈ పోకడకు (పొతినిథ్యం వహించే కవులలో మాఖన్లాల్ చతు 

ర్వేది, బాల కృష్ణ శర్మ, నవీన్, సియారామ్ శరణ్ గుప్త, దినకర్ [పముఖులు- కాని ఇది 

ఆ కవితావిధానంలో ఒక అంశం మ్మాతమె ఈ కవితాధార జీవితంలో నై.తీక దృక్పథానికి 

మితిమీరిన (పాధాన్యం ఇవ్వడంతో (పమోత్క్మంఠ , గాఢ ఆత్మా భివ్య కి, సౌందర్యానుభూతికి 

చెందిన అభివ్య క్తికి స్థానం లేకుండా పోయింది. దీనికి ప్రతిక్రియ జరగడం స్వాభావికమే. ఈ 

సూక్మునుభూతులు చిట్టచివర కు ఛాయావాదంలో (పతివింబించాయి. దీనికి మూలం (ప్రసాద్ 

పారంభిక రచనలు. ఆ తరవాత ఛాయావాదం నిరాలా (సూర్యకాంత్ |తిపాఠీ), పంత్ 

(నుమితానందన్), శ్రీమతి మహాదేవి వర్మ రచనలలో చక్కని అభివ్యక్తి పొందింది. 

వీరందరు కూడా పముఖులయిన కవులు. వారి మహాత్కృష్టమయిన రచనలలో అభివ్యకి కి 

యోగ్యమయిన అనుభూతులు, కావ్యగత సౌందర్యం చాలా గొప్పగా అభివృద్ధి చెందాయి, 

ఛాయా వాదానికి సంబంధించిన మహ త్తర కావ్యం కామాయని. మానవుని నూనసిక వికాసాన్ని 

చి; తించే ఈ మహాకావ్యం లేక మానవ సభ్యతా పురోగమనాన్ని సూచించే ఈ మహత్తర 

రూపకం ఆధునిక భారతీయ కావ్య సాహిత్యంలో ఒక మైలు రాయి వంటిది, 

కామాయని |పచురింపబడిన కొద్దికాలానికే (ప్రసామి మరణించాడు (1937-38). 

దాంతో ఛాయావాద ఉద్యమ శీణదళ పారంభమయింది, రమణీయమయిన ఆత్మాభిస్పందన 

నిర్దవమయిన వేదాంతభారంతో కృంగిపోయింది. కనుక ఈ పోకడకు తీ వమయిన (పత్మికియ 

ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో గాంధేయ సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేక ంగా భారతీయ రాజకీయ 

కేతంలో వామపక్ష శక్తులు సన్నద్ద మయినయి. వామపక్ష సిద్ధాంతాలు, ఆదర్శాలు హిండీ 

కవికృంలో రండు విభిన్నమయిన హోకడలలో అభివ్యక్తి పొౌందినయి. ఒకదాన్ని (ప్రగతి 

వాదం (అభ్యుదయ వాదం) అని అన్నారు. ఇది సామాన్యవర్గానికి చెందిన [పజాకవిత్వం 

మార్క్ సిద్ధాంతాల వలన [పరణ పొందిన ఈ కవిత్వం సాంఘీక యథార్థ వాద సిద్ధాంతా 

లకు కళాత్మక రూపం ఇవ్వడానికి తీ వమయిన [ప్రయత్నం చేసింది. రెండవది ఈ మొరటు 

సాంఘిక చైతన్యపు వెల్దువనుండి కళాకారుని స్వాతంత్ర్యాన్ని పరిరక్షించడానికి కంకణం 

కట్టి, అత్యాధునిక భావానుభూతులను (ప్రతిబింబింప చేయడానిక్రై కావ్యవస్తువులోను, శై లిలోను 

వినూత్నమైన (ప్రయోగాలు చేసింది. (ప్రారంభంలో (ప్రయోగ వాదమని పేరుకలిగి, పస్తుతం 

““నయీ కవిత' అని చెప్పబడే ఈ కావ్యధార నేడు ఉచ్చదశలో ఉంది. |పగతివాద 

కావ్యోద్యమానికి అగగామి సుమ్మితానందన్ పంత్. ఆ తరవాత నిరాలా కూడా |పగతివాద 

కావ్యంలో మేటి అయినాడు. కొంతమంది యువకవులు నరేం్యదశర్మ, అంచల్, సుమన్ 

మున్నగువారు కూడా (పగతివాద రచనలు చేశారు. రెండవ పోకడకు [పాతినిధ్యం వహించే 

వారిలో అజ్ఞాయ, గిరిజాకుమార్, మాథుర్, ధర్మ వీర్ భారతి |పముఖులు. ఈ రెండు కావ్య 

ధారలకు సమాంతరంగా వ్య క్రిగత గీతాలకు సంబంధించిన మూడవ కావ్యధార కూడా 

ఉద్భవించింది. సాంమిక లేక సాహిత్య సిద్ధాంతా లను ఏ మాతం లక్ష్యం చేయక, వ్య క్తిగత 

జీవాత్మకు సంబంధించిన సుఖదుఃఖాలు, ఆశలు-నిరాశలు మొవలయిన భావాల స్యచ్చందమైన, 

అయత్నజమైన అభివ్య క్తిని ఈ కావ్యధార తన లక్ష్యంగా చెనుకొంది. ఈ వర్గానికి చెందిన 

వారిలో బచ్చన్ [పముఖుడు. పరస్పరం విరుద్ధాలయిన ఆధునిక ఆదర్శాల - సిద్ధాంతాల 

(46) 
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గడవిడలో, ఇతోధిక మైన [పబలత్వంలో, బీపన, చింతన శే[తాలకు సంబంధించిన గాంధేయ 

మార్గాలు మట్ళ ఉజ్వలంగా (పకాశించాయి. సియారామ్శరణ్ గుప్త కావ్యరచనలలో ఈ 

సిద్ధాంతాలకు చెప్పుకోదగ్గ భావాభివ్య కి కనిపిస్తుంది. మరోవైపు అరవిందుని లోకాతీత 

ఆంతరంగికానుభూతి అనే త త్తం, ఆధారంగా పంత్ యొక్క అర్వాచీన రచనలలో, స్వర్ణ 

కిరణ్, అతిమా మొదలయినవి-ఛాయావాదం [కొంగొత్త పుంతలు ;తొక్కి.ంది, ఆనాటి 

అద్భుతశ క్రి లేకపోయినా పెన చెప్పిన కావ్యప క్రియలు అన్ని కూడా నేటికి ఏదో ఒక 

రూపంలో సజీవంగా ఉన్నాయి. నయీక వితాకే; తంలో, ఇతర కావ్యధారలతో పోల్చిచూస్తే, 

చురుకుదనం పాలు ఎక్కువగా కనపడ్డా, మొ త్రంమీద చూస్తే అంతకు ముందు ఉన్న కావ్యో 

ద్యమాలు తక్కువ [పాధాన్యం వహించి ఉండలేదు. 

ఈ విధంగా హిందీ కావ్య సాహిత్య చరిత దాదాపు వేయి సంవత్సరాల కాల 

పరిమితి కలిగిఉంది. పరిమాణం. గుణం. రెంటి దృష్ట్యా కేవలం భారతదేశంలోనే కాక పపం 

చంలో ఏ వికసిత భాషతోనై నా అది సరితూగి గలుగుతుంది. 

హిందీ గద్య వికాసము 

ఆధునిక యుగంలో ఖడీబోలి ద్వారా హిందీ గద్య రచన నేటిస్తాయికి చేరు 

కున్నది. అయితే స్థిరమైన రూపం లెకపోయినప్పటికి ఇంతకు పూర్వమే రాజస్థాని, [వజభాష, 

ఖడీబోలీలో గద్యరచనా సంప్రదాయం ఉండేవి. 12-15 శతాబ్దుల మధ్యకాలంలో దాన పష్మతాలు, 

శిలాశాసనాలు. రాజ శాసనాలు మొదలయిన వాటిలో రాజస్థానీభాష విరివిగా వాడబడటం 

కన్పిస్తుంది. ఆ యుగపు గద్యరచ నా శెలిపె మొదట్లో సంస్కృతం, ఆతరువాత అవ భంశం, 

వజభాషల |పభావం సులభంగా కనపడుతుంది. పారంభ దశలో హిందీ గద్య వికాసంలో 

(వజభాష ([పధానపా[త వహించింది, 15-16 శతాబ్దాలలో గోస్వామి విఠల్నాథ్ కృత మైన 
కొన్ని సంక్షిప్త గద్యరచనలు, అంతకుముందు కాలానికి చెందిన గురుగోరథ్నాథ్ గద్య 

రచనలు లభిస్తున్నాయి. కాని వారి గద్యశైలి చాల అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. 1/వ శతాబ్దంలో 

గోస్వామి గోకులనాథ్, గోస్వామి హరిరాయు అనువారలు వారాసాహిత్యరచన చేసి !వజభాషా 

గద్య వికాసానికి తోడ్పడ్డారు. కాని అడపాదడపా కనిపించే ఈ రచనా సం|పదాయం 

అవిచ్చిన్నంగా కొనసాగిందనికాని, ఆయా గద్యశైలులు స్థిరత్వం, నాణ్యత, శుద్ధత కలిగి 

ఉన్నవని చెప్పడానికి అధారాలు అని కాని చెప్పడానికి వీలులేదు 

ఈ చారిత్రిక సత్యం ఆధారంగా నిజానికి హిందీ గద్య వికాసం ఖడీబోలి ఉద్భవ 
వికాసాలను అనుసరించి ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. భారతేందు యుగానికి పూర్వమే గద్యరచ నలు 

చేసినవారిలో రామ్మ్పసాద్ నిరంజని, నదానుఖలాల్, ఇన్షాఅల్దాఖాన్, లల్హాలాల్ , సదల్ 

మిగశలు [పముఖులు. వీరు పౌరాణిక కథల పె ఆధారపడిన రచనలూ, కృష్ణుని రమణీయ 

కీడా కలాపాలు కాల్పనిక | పేమగాథలు రచించారు. ఈ రచనలలో గద్యశై లి (పాదుర్భా 

వాన్ని గుర్తింవచచ్చు. ఇన్హా అల్లాఖానీ ఆదర్శపాయమైన ఖడీబోలి పయోగాన్ని సమర్ధ స్తే. 

మిగ తావారు రచనాశై లిలో సంస్కృత - ॥ (వజభాషల వలన | పభావితులయ్యారు శ్లి 

దృష్టితో పరిశీలిస్తే వీరి రచనలలో విసృతంగా వర్ణనలు; వివరాలు ఇచ్చే సం|పదాయం 
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అక్కడక్కడా తీ వభావోద్వేగం గమనించవచ్చు. రాజా లక్ష్మణసింగు భాషవచన క విత్వపు 

స్వాభావిక మాధుర్యాన్ని ఇమిడించుకొని ఉంది. 

హిందీ గద్య రచనలోని శైలీభేధాలు 1868లో భారతేందు యుగంలో |పారంభ 
మైనవని చెప్పవచ్చు. ఆ తరవాత గద్యవికాసాన్ని అధ్యయన సౌకర్యం కోసం మూడు 
దశలుగా విభజింపవచ్చు, 1. (పథమ దళ (1868 1918) 2. వికాసదశ (1918-198౧) 
లీ. నేటి ఉత్తమ దశ (1937 తరవాత) 

- (వీథ్ు దోళ , భారతేందు యుగంలోను, ఏదివదీ యుగంలోను (చాసిన గద్యసాహి 

త్యం | పథమదశకు చెందినది. ఈ దశలో రచయితలు నాటకం, నవల, కథానిక వ్యాసరచన, 

సాహిత్య విమర్శ మొదలయిన సాహిత్యాంగాల వికాసానికి . తోడ్పడ్డారు. నాటకరచనకు 

తోడ్పడ్డవారిలో (ప్రముఖులు భారతేందు హరిశ్చం[ద, వాలకృష్ట భట్ , రాధాకృష్ణదాస్. 

నై తికదృష్టితో సాంఘిక నాటకాలు, చరిత్ర ఆధారంగా దేశభ క్తి పూరిత నాటకాలు, చరి[త 

ఆధారంగా దేశభ క్రి పూరిత నాటకాలు వాసినా, వారి నాటకాల్లో సాధారణంగా సమకానలీ 

సాంఘిక పరిస్థితుల పట్ట వ్యంగ్యం వ్యంజితమవుతుంది సంస్కృతం, బెంగాలీ, ఆంగ్ల భాషల 

నుండి అనువాదాలు కూడా చేశారు. కాని భారతేందు తరవాత యుగానికి చెందిన రచనంలో 

(ఫౌఢ నాటక రచనాశైలికి ఎటువంటి ఆస్కారం కనిపించలేదు. నవలారచనలో కూడా 
దాదాపు ఇదే పరిస్థితి కనివీసుంది. ఈ రంగంలో చెప్పుకోడగ్గవారు శ్రీనివాసదాస్, క్రిన్గోర్రీ 

లాల్ గోస్వామి, దేవకీనందన్ ఖీ మొదలయినవారు. వారు యథార్థబీవిత చితణకంటె 

ఎక్కువగా సం[పదాయ బద్ధ ఆదర్శాల ప్రత్యక్ష చి తీకరణ పట్టనే మొగ్గుచూపారు. వ్య క్రిశీల 

చితణకంటె సంక్లిష్ట సన్నివేశాలు సృష్టించడం పట్ట ఎక్కువ అభిరుచి చూపారు. సంభాష 
ఇలకంటె వర్ణన, వివరణలు ప్రాధాన్యం వహించాయి. వారు కవిత్యమయ భాషకూడా 

ధారాళంగా వాడారు. ఈ సమయంలోనే జయశంకర్ |పసాద్ తన మొదటి కథ రచించి 

నప్పటికీ, ఈ దశకు పాతినిధ్యం వహించే కథారచయిత చందధర్శర్మ గులేరీ. పౌరాణిక, 

చారి|తిక, అపరాధ పరిశోధక ఇతివృతాలు గల కథలు ధారాళంగా వాయబడినప్పటికీ, 

ఈ దశలో సాంమిక ఇతివృతాలె [పాధాన్గం వహించాయి. ఈ సమయంలోనే నిర్దుష్ట మయిన 

గద్యరచనా శె లిగా వ్యాసం కూడా ఆవిర్భవించింది. [ప్రారంభదశలో వ్యాసరచనా రంగంలో 

బాలకృష్ణభట్ , |పతాప్ నారాయణ్ మి, మహవీర్ (ప్రసాద్ ద్వివేది, అధ్యాపక్ పూర్ణ 

సింహ చెప్పుకోదగ్గ కృషి చేశారు. వారి వ్యాసాలు ఎక్కువగా సాంఘిక విషయాలమీద 

ఆధారపడినవే, మనోజ్ఞమైన రచనలనుండి వ్యంగ్య (పధానమైన భావాలననుసరించి శైలీ, 

విషయ వై విధ్యాన్ననుశరించి వర్ణనా విధానమూ మారుతుండేవి., ఈ యుగానికి చెందిన 

చాలామంది వ్యాస రచయితలు విమర్శాత్మక వ్యాసాలు కూడా |వాళశారు. ఏసిలో స౭|పదాయ 

బద్ధమెన విల.వలు ఆధారంగా వస్తు పధానమైన పరిశీలనకు [ప్రాముఖ్యం ఇవ్వబడింది పథమ 

కు చెందిన విమర్శకులలో పద్మ సింహశర్మ, మిశబంధు, శ్యామనుందర్ దానులు [పము 

ఖులు. ఈ యుగానికి చెందిన విమర్శకులు సెద్దాంతిక మైన, పయోగాత్మక మైన పద్ధతులు 

వాడినా, సాహిత్యాత్మను సమీపించ లేకపోయారు. 
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పరిమాణం, * వె విధ్యం, రెండింటి దృష్ట్యా వాస్తవికంగా గద్య వికాసానికి తగిన 

భూమిక ఏర్పడిందని ఈ యుగపు గద్యరచనలలోను మొ త్రంమీద పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది, 

[ప్రారంభ దశలోని రచనలలో నాజూకుదనం లేదుకాని కాల|క్రమేణా విషయవై విధ్యం పెర 

గడంతో గద్యశెలి సుసంస్క్భత మైంది, లయబద్ధమైన వాక్య నిర్మాణం, [వజ భాషా పభావం, 

వ్యాకరణ విరుద్ధ (ప్రయోగాలు, (గ్రామ్య _పయోగాలు మొదలైన అవరోధాలను భాష కాల 

[కమెణ అతి|క మించింది. 

ఎకొన దళ: ఈ దశకు పాతినిధ్యం వహించిన రచయితలలో జయశంకర్ 

(పసాద్, రాయ కృష్ణదాస్, మాఖన్ లాల్ చతుర్వేది, శ్రీమతి మహాదేవివర్మ మొదలై నవారు, 

ఈ మధ్యకాలంలో జనాదరణ పొందిన హిందీగద్యం కూడా శీ ఘగతిని వికాసం పొందింది, 

ఈ దశలో గణనీయమైన క్చృషి చేసినవారు పేంచంద్, సుదర్శన్, బృందావన్ లాల్ వర్మ 

మొదలయినవారు ఆయనకు చక్కగా తోడ్పడ్డారు. 

ఈ పికాసకాలంలో నాటక సాహిత్యం సముచిత మైన గౌరవాన్ని పొందింది. కాని 

దినదిన (పవర్గమానమవుతున్న అవసరాలకు తగినట్టుగా రంగ స్థలం అభివృద్ధి చెందలేదు. ఈ 

యుగంలో జయశంకర్ (పసాద్ (ప్రముఖ నాటక రచయిత. భారతీయ సంస్కృతి పునరా 

క్యూనం చే సేదృష్టితో (పెరితుడై జయశంకర్ 'పసాద్ విజయవంతాలయిన చారి త నాటకాలు 

రచించాడు. సేఠ్ గోవిందదాస్, ఉదయ శంకర్ భట్ మొదలై నవారు ఈ (ప్మకియకు (పాతి 

నిధ్యం వహించిన వారు. ఈ దశలోనే సమస్యానాటకాలు ఆవిర్భవించాయి. లక్ష్మీనారాయణ 

మిశ్ర నాటకాలలో ఈ (పక్రియ (పౌఢవికాసం పొందింది. ఈ మధ్యకాలంలోనే రామకుమార్ 

వర్మ; భువనేశ్వర్, అష్గ మొదలై నవారు ఏకాంకికిను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ యుగంలో 

కథాసాహిత్యం కొంగొత పరిమాణాలను పొందింది, నవల, కథానిక బీవిత గంభీర యథార్థ 

విషయాలకు సమీపంగా వచ్చాయి. క థాశిల్పంలో మనోవిశ్లేషణకు తగినస్థానం అభించింది, ఈ 

రంగంలో (పెంచంద్ అతి | పముఖుడై న రచయిత అయినా జయశంకర్ (పసాద్, చతుర 

సేన్ శాస్త్రీ, జై నేంద కుమార్, యశపాల్ కూడా సమకాలీన క థాసాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం 
చేయడానికి చెప్పుకొదగ్గ రచనలు చెశారు. పథమదశలోని ఉత్త రభాగంలో కళాత్మక మైన, 

వై యక్తిక మైన వ్యాసాలు అంతగా కనపడవు కాని ఈ యుగంలో ' మళ్ళీ అవి ఆవిర్భవించాయి. 

హిందీ విమర్శాసాహిత్యంలో గంబ్లీరతా, సూక్ష్మ అంతర్ దృష్టి (పవెంశించాయి. ఈయుగంలో 

ఉత్తమ వ్యాసరచయిత, (పముఖ విమర్శకుడు అయిన ఆచార్య రామచం దశుక్స నిజంగా 

యుగ నిర్మాత అయిన సాహిత్య పురుషుడు. ఉత్త మదళ: 1947లో లభించిన స్వాతం్యత్యం 

కేవలం రాజకీయ మెందే కాదు. తద్వారా ఏర్పడిన పరిస్థితులు సాహిత్యపు రోగమనానికి కూడా 

బాలా _పభావపూర్ణంగా సహకరించాయి. ఆధునిక నాటక రచనరం స్థలానికి బాలా సమిపంగా 

వచ్చింది. సమకాలీన జీవిత యదార్ధ చి త్రిణకు ఎక్కు.వ పాధాన్యం లభించింది. గేయనాటికలు 
రేడియోనాటికలు, మొదలైన (కొత్త రచనారూపాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. రచనకు, 
అభినయానికి మధ్యగల భేదంమెల్ల మెల్లగా అంతరించిపోతున్న ది: నాటక సృష్టికి, వాటి 

నిలువలు నిర్ణయించడానిక్ర జరిగే అన్వేషణలో ఉత్తమమైన ఫలితాలు లభిస్తున్నాయి. అష్యు, 
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జగదీశ్ చం[ద మాథుర్, మోహన్రాకేక్, లక్ష్మీనారాయణలాల్ ఆధునిక నాటకరచయితలలో 

[పముఖులు, 

ఈ యగంలో కథాసాహిత్యం ఇంకా ఎక్కువ పురోభివృద్ధిని సాధించింది. కథా 

నిర్మాణంలో యథార్థవాదం ముఖ్యప్యాత వహించింది. సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమయిన సమకాలీన 

విషయాల చితణం జరిగింది, సృజనాత్మకతకు తగినటువంటి వాతావరణానిక్తె మాండలిక 

తత్వాల |పయోగం కూడా జరిగింది. పాతల శీల నిరూపణశై అత్యాధునిక మనో విశ్హైెష 

ణాత్మక శిల్ప పయోగం జరిగింది. గద్యశై లిలో ఒక విధమైన నూతనత్వం సంపాదించడం 

కోసం [ప్రయత్నం చేయబడ్డది. జై నేం[దకుమార్, యశ పాల్, అజయ, అమృతలాల్ నాగర్, 

రెణు (ఫణీశ్వర్ నాథ్ ) మొదలై నవారికి ఆధునిక కథాసాహిత్య వికాసంఎంతో బుణపడివున్న ది. 

ఇతర గద్య [ప క్రియలవలేనే వ్యాసమూ, విమర్శ కూడా శ్మీఘగతిని అనేక దిశలలో 

వికసించినాయి,. వ్యాస రచయితలు ఉత మలేఖలు, సంస్కృతులు, నస్కెచ్లు, రిపోర్టులు, 

ఇంటర్ వ్యూలు మొదలైన వానిలో అభివ్యకి_కి (కొత్త మార్గాలు కనుగొన్నారు. హిందీ గద్య 

శైలిలో గల సూక్ష్మ విభేదాలు హజరీ |పసాడ్ ద్వివేది, జైనేంద కుమార్, మహాదేవివర్మ, 

సియారామ్శరణ్ గుప మొదలయిన వారి రచనలలో కనిపిస్తాయి. నేటి అవసరాల దృష్ట్యా 

వివిధ విజ్ఞాన సంబంధ మైన సాహిత్యం కూడా బాగా అభివృద్ధిచెందింది. ఆనేక శాఖలకు చెంది 

నటువంటి. పరామర్శ [గంథాలు (పతి కరా వెలువడుతున్నాయి. ఈ రంగంలో కాశీ 

నాగరీ (పచారిణి సభ [పశంసనియమైన కృషిచేసింది 

హింద్ గద్యచరి త అంత విస్తృత మైనది కాక్ష పోవచ్చు కాని దాని పురోగతి 

మాతం థీ ఘతరం. అది చాలా ఆలస్యంగా యాత (పారంభించినా, లత్యాన్ని చేరుకోవ 

డంలో మాతం ఎక్కువ కాలహరణం చేయలేదు. 

భారతేందు హరిశ్చం[ద 

భారత దుర్షశ (నాటకం నుండి) 

అయో ః భారతదేశం ఎటువంటి మహామోహ ని|దలో మునిగిపోయిందో కదా! 

ఈ మోహనిద నుండి మేల్కోనే ఆశ కూడా కనిపించడం లేదే! నిజమే, నిద లేవదలచు 

కొనని వారిని ఎవరు లేపగలుగుతారు ? అయ్యో దైవమా! నీ లీలలు ఎంత విచితాలయ్యా! 

నిన్నటి దాకా రాజ్యం చేసిన వారికి, ఈనాడు చెప్పులు కుట్టించు కోవడానికి చేత రాగి డబ్బు 

లేదు, నిన్నటిదాకా అంబారీల మిద విహరించిన వారు, నేడు కొళ్ళకు చెప్పులు కూడా కరవై 

అడవుల పాలై నారు, నిన్నటిదాకా పిల్చలి కోలాహలంతో నిండిన ఇండ్లు కలవారిని ఈనాడు 

స్మరించే వారు లేరు. వారికి గ్లాసెడు మంచి నక్టు ఇచ్చేవారైనా లేరు, నిన్నటిదాకా ధన 

ధాన్యాలతో కలకల లాడిన ఇండ్లలో ఈనాడు దీపం సెర్టేవారు కూడా లేకుండా చేశావు 

కదయ్యా ! 
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అమో ! వ్యాసుడు, నాల్మీకీ, కాళిదాసు, పాణిీన్, శాక్యసింహుడు, బాణభట్టు 

మొదలగు వాఠిని బట్టి ఈ నాటికీ గౌరవింపబడుతున్న భారత దేశానికా ఈ దుర్దశ! చం|దగు ప్త 

అశోకాడి రాజన్యుల పరిపాలన చేత సువిఖ్యాతమైన భారతదేశానికా ఈ దుర్గతి ! రాముడు, 

యుధిన్టి రుడు; నలుడు; హరెశ్ళ్చుం దుడు, రంతిదేవుడు, శివి మొదలగు పుణ్యాత్ములు 

సివసి -చిన దేశానికా ఈదశ ! అయ్యో ! భారతీయ సోవరుడా | లేవవయ్యా. చూడూ విద్యా 

మార్తాండుడు పశ్చిమాదిన ఉదయించాడు. న్మిదపోతూ ఉ-డడానికి ఇది సమయం కామ, 
చీ 

ఇ-గీష వాం | పభుత్వం ఏర్పడ్డాక కూడా మేలుకోక పోతే ఇం కెప్పుడు మేలుకుంటావయ్యా 2 
on 

మూరుబు విచ్చల విడిగా రాజ్యం చేసిన రోజులు గతించిపోయినాయి ([పస్తుతం రాజు [పజల 

అధికారాన్ని గ రించాడు. విద్యావ్యాసంగం వ్యాపిస్తున్నది. (పతి వారికి అన్ని విషయాలను 

గురించి ఒటాడడానికి, వినడానికి అధికారం లభించి=ది. దేశదేశాలనుండి కి కొత్తకొత్త విద్యలు, 

కళలు మనదేశంలో (పవేశించినాయి. ఇంత జరిగినా ఇప్పటికీ నీవు ఆ పొతవిషయాలు, ఆ 

భంగుమా| తలు, పల్లెపదాలు, బాల వి వాహాలు, భూత|పేత పూజావిధానం, శాతకభలాల మీద 

గుడ్డినమ కము, దొరికినంత లో తసి, గప్పాలు కొట్టడంలో అభిరుచి ,.... దరి దగొట్టు 

పాత అలవాట్లు విడిచి పెట్టలెకుండా ఉన్నావు. అయో ! ఈ నాటికీ భారతదేశం ఈ దుర్గతి 

లోనే పడి ఉండాలా? చితిమీద కెకించిన తరవాత గాన్ మెలకువరాదా ? భారత సోదరా ? 

లే, చూడు. ఈ యాతనలు భరించడానికి వీలులేకుండా ఉంద య్యా. ఎన్నాళ్ళు ఈ మోహంలో 

పడి వుంటావయ్యా ? సీ సంతానం నశించి పోతున్నది. వక మత్యం లేక అందరూ నరక 

యాతనలు అనుభవిస్తున్నారు ఇంత దుర్గతిలో - ఉన్నా ఇంకా లేవరా? అయ్యో ! ఇహ ఈ 

దుర్గతిని నే ఎ చూడలెనయ్యా . ఇంకనై నాలేవండయ్యా. 

మహావీర్ (పసౌాడ్ ద్వివేది 

ఊర్మిళ పె కవుల జొదాసిన్యం 

అయ్యో ! వాల్మీకి | ఊర్మిళ పట్ర ఇంత జొదాసీ న్యం ఎందుకు చూపించినావయ్యా ? 

ఒక్క సారి జనకపురిలో వై వాహిక వస్తాలతో ఊర్మిళను చూపించినావు. ఆ తరవాత ఆమెను 

గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయినావు. అయోధ్యకు వచ్చిన తరువాత అత్తవారింట్రో ఉండగా 

ఆమకు గువేంచి వర్ణించక పోతే మాతే. భర్త లక్ష్మణుడు అమెను విడిచి పెట్టి అడవులకు వెళ్ళి 

గా అమె దుఃఖాశువులు తుడవడం నీకు సముచిత మనివించలెదా ? రామచందుని 

కున చేయడానికి [ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పుడు నవలామణి అయిన ఊర్మిళ 

ఎంతగా ఉప్పొంగి ఏ పోయిందో నీవు గమనించలేదా ? తన భర, పరమ జరాధ్యుడై న రాముడు 

రాజ సింహాననా నీకుడు కాబోతున్నప్పుడు ఊర్మిశకు ఎంత అనందం కలిగి ఉంటుంది ? 

అమె మనో దశను గురించి నీవు ఆలోచించక పోవడం ఆశ్చర్యకరం కదా! అయ్యో ! ఒక్క 

ఘకియ తరవాత సీతా రాములతో తనభర్త 14 సంవత్సరాల పాటు అడవులకు పొతుంది ఆ వ 

ఊర్మిశ ఛిన్న మూలమమిన లత వలి రాజవదనంలో ఒక మూల గదిలో భూమి మీద 

పొర్దాచుతూ ఉ ఉండడం సీపు గమనించనే లేదే! ఆ ఉఊళర్యెళపట్ల వచన దరి; దతనే వ వహి వ. 

ఫి ర్తి శః యప్ 
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ఊర్మిళ వైదేహికి అనుంగు సోదరి. ఆమెకు పతివియోగం కాక సోదరీ 

వియోగం కూడా సహించవలసి వచ్చింది. పాపం ఇంతగా దుఃఖ్యకాంతురాలయిన ఆమెపట్ట 

సీవు అణుమా|తం కూడా దయచూపించలేదు. అడవులకు వెడుతుండగా ఒకసారి కండ్డారా 

లక్ష్మణుణ్ణి చూడను కుండా చూడనివ్వలేదు. రామలక్ష్మణులు సీతాదేవితో పాటు ఆడవులకు 

వెడుతూ, తమ పురత్యాగం వలన అయోధ్యా నగరాన్ని అంధకారంతోనూ, నగర (ప్రజలను 

దుఃఖాగరంలోనూ, తం|డిని మృత్యు సుఖంలోనూ ముంచి తేల్చిన ఆరోజున కూడా సీకు 

ఊర్మిళ జ్ఞాపకానికి రాలేదు, ఆమెకు ఎట్టి దుర్గతి పట్టిందో, ఆమె ఏ మూలపడిందో అని 

నీవు ఏమాతం ఆలోచించ లేదు, ఇంత జాదాసీన్యమా ? 

తులసీదాసా : నీవు కూడా ఊర్మిళ పట్ల ఆన్యాయమే చేశావయ్యా | ఈ సంద 

ర్భంలో నీవు ఆదికవీనే అనుసరించావు. నానాపురాణ నిగమ సమ్మతంగాను, ఇతర గాథా 

సమ్మతంగాను రామచరిత మూనసాన్ని రచిసానని ఘంటా పథంగా చెప్పినపుడు, ఈ సంద 

ర్భంలో కేవలం ఆదికావ్యాన్నే పీరచనకు ఆధారంగా (గ్రహించాల్సిన అవసరం లేదే! నీవు 

కూడా వనగమన సమయంలో ఊర్మిళా, లక్ష్మణుల సమాగమానికి అవకాశం కల్పించలేదు, 

తన తల్లి సుమితను కలుసుకున్న తరువాత వెంటనే “గయే లఖన్ జహా6 జానకినాథ్' 

(జానకినాథుడున్న చోటికి లక్ష్మణుడు వెళ్ళొడు) అన్నావు* ని ఇష్టదైవమైన రామచం|దుని 

అనన్య సేవకుడయిన అక్షుణుని పట్ల ఇంత కాఠీన్యమెందుకు ? వీ కమండలంలోని కరుణా 

వారధి అంతా' సీతకే సమర్పించేశావు కాని ఊర్మిళకు బిందుమాతం కూడా ఉంచలేదు. 

ఒక్క చెపాయిలో నైనా ఊర్మిళ మనోదశను వర్ణించలెక పోయావా ? లేకపోతే ఆమె నోటి 

వెంట ఒక్క మాచైనా అనిపించలేక పోయావా ? 

ఆయితే భవభూతి మా[తం ఈ విషయంలో కొద్దిగా దయాద్భృష్షి కనపరిచాడు, 

జానకితోపాటు రామలక్ష్మణులు అరణ్యాల నుండి తిరిగివచ్చిం తరవాత పాపం ఒక్క-సారి 

మాతం భవభూతికి ఊర్మిళ జ్ఞాపకం వచ్చింది. చితళాలలో ఊర్మిళ చిత్రం చూచి సీత 

లక్షుణుణ్ణి ““ఇయమ ప్యపరాకా' (ఈమె ఎవరు?) అని అడుగుతుంది. ఈ విధంగా మరిదిని 

అడగడం చిరుహాస్యంతో కూడినటువంటిది. సరసత్వం గలిగింది. లక్ష్మణుడు దీనిని 

(గ్రహిస్తాడు. కొద్దిగా సిగుపడినవాడై అతను తనలోఆాను “సీతాదేవి ఊర్మిళను గురించి 

ఆడుగుతున్నది'' అని అనుకుంటాడు. ఆయన సీత (ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వకుండానే ఊర్మిళ 

చిత్రం మీద చెయ్యి అడ్డం పెపేశాడు. అయన చేతివలన అమె ఆచ్చాదితమయి పోయింది. 
ఊర్మిళ ఉజ్వల శీలం కూడా నేటి నరకు కవుల వలన అచ్చాదిత మయిపోయి ఉండడం 

ఎంత విచారకరం! 

రామచం[ ద థుక్ట 

కవిత్వం అం“కే ఏమిటి ? 

సౌందర్యం బాహ్యా వస్తువు కాదు అది నస్సులోనిదే అన్న విషయం ఐరోపియా 

కళానమిక్షలో ఒక గొప్ప సిద్దాంతమని, పరిణామమని తలంచ బడుతున్నది. కాని నిజానికి 
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ఇది మాటల గారడీ తప్ప మరొకటికాదు. విరకృత్యాన్ని మించి వీఠత్యమనే మరొక పదార్థం 

లేనట్టు, సుందర వస్తువును మించి సౌందర్యమనే వేరే పదార్థం లేదు. రూపమూ, వర్ణమూ 

కల కొన్ని పదార్థాలు మన మనస్సులలో |పవేశించిన కొద్దిసేపటికే మన వ్యక్తిత్వాన్ని 

స్వాధీన పరదుకొంటాయి, అప్పుడు మనకు వాటి పృథక్ జ్ఞానమే లేకుండా పోయి, మనం 

ఆ వస్తువుల భావరూపంలో మారిపోతాం. మన అంతస్స త్త యొక్క. ఈ తదాకార పరిణతియే 

సౌందర్యానుభూతి. దీనికి విరుద్ధంగా రూపం-వర్ణం కల కొన్ని పదార్థాం |పతీతి లేక కల్పన 

మన మనస్సులలో కొద్ది? సేపు కూడా ఉండదు కదా, పెపెచ్చు ఆది మనకు మానసిక అవరో 

ధాన్ని కలిగిస్తుంది. ఒక వస్తువు యొక్క. (పత్యక్షజ్ఞానం లేక కల్పన వలన తదాకార 

పరిణతి ఎంత ఎక్కువగా ఉంచే అంతగా ఆ వస్తువు మనకు సుందరంగా కనిపిస్తుంది. కనుక 

బాహ్యాభ్యంతరాల ద్య వ్యత్యాసం వ్యర్థమని స్పష్టం అవుతుంది, మనస్సులో నున్నదే బయటా 

ఉన) ది. 

బయట నవ్వుతూ _ (తుళ్ళుతూ, ఏడుస్తూ - పాడుతూ, వికసి - వాడిపోతూ 

ఉన్న జగ తే తె లోపలా, మనస్సులో కూడా ఉన్నది. ఈ జగత్తు రూప చేస్టాత్మక మయినట్టు 

గానే నస్ఫుకూడా రూపచెేష్టాత్మక మే. మనస్సు రూప - చలనాల సంఘాతమే. రూవం! 

మనస్సు - ఇండియా లద్యారా సంఘటిత మయిందా లేక మనస్సు, ఇందియాలు- రూపం 

ద్యారా సంఘటితమయిందా ఆనే మీమాంస వలన ఇక్కడ (పయోజనం లేదు. మనస్సూ, 

మనసు లో కలిగే జ్ఞానమూ, మన ఉనికి ఇవి రూపకాత్మలని మా[తమె మేము చెప్ప 

దలచుకహ్నేము. 

a 

ఏదైనా ఒక వస్తువు (పత్యక్ష క్షజ్ఞాన 5౧ లేక సల్పిన వలన మన ఉనికి యుక్క 

జానం ఎంతగా తిరోగమించి పోతుందో, ఆవ వస్తువు యొక గ్రా రూపంలో మన మనస్సు ఎంతగా 

ఇతి పొందుతుందో, అంతగా మన సొందర్యానుభూతి _పగాఢం కాగలదు. ఏ విధమైన 

పరేఖలతో లేక వర్ణ విన్యాసంతో ఒకనికి తదాకార పరిణతి ఏర్పడుతుందో, ఆ విధమైన 

పరేఖలు లె క వర్ణవిన్యాసం అతనికి సుందరంగా కనిపించగలదు. మానవత్యపు సామాన్య 

అన్ని నాగరిక జాతులలోను సొందర్యానుభూతిని గురించిన సామాన్య 

| ంచబడినాయి. సాధారణంగా వ్యత్యాసం అనుభూతి పరిమాణంలో మాతం 

కనబడుతుఎది, సుందరమైన వస్తువును ఎవ్వరూ బక మొత్తంగా ఆసుందర మని అనరు, 

అలాగే బొత్తిగా అసుందరవస్తువును నుందరమనీ అనరు. పెన చెప్పబడినట్లు మానవుడు 

మానవునిలో మా(తమే సౌందర్యాన్ని దర్శించడు, పల్పవ - గుంఫిత పుష్పవోసంలోను; 

పక్షుల పక్షజాలంలోను సిందూరాభ సాంధ్యదిగంచలపు హిరణ్మయ మేఖలా మండిత మేఘ 

శక లంలోను , తుషారావృత ఉత్తుంగ గిరికిఖరంలోను, చంద కిరణాలతో మెరుసు స్తున్న న్్ 

రణిలోను, ఇంకా ఎన్నెన్ని వస్తువు లలోనో, అతడు సౌందర్య చ్చాయలను అవలోకిసొడు. 

౬ 

ఏ _ సొందర్యోభావనల్ నిమగ్నుడై మానవుడు తన పృథక్ సత్తా పతీతిని విసర్జి 

సాడో, ఆది గ జంగా దివ్యమైన విభూతి. భక్తులు తమ ఉపాసనతోను లేక ధాన్యయోగంలో 

ఈ విభూతినే ఆ్యభయిస్తారు తులసీ, నూర్ వంటి సగుణోపాసకులయిన థక్తులు రాము 
— 
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కృష్టాదుల ఫౌందర్భభావనలో నిమగ్నులయి కైవల్యం లేక ము క్రి కామనకు ఆవకాశం కూడా 

లేనటువంటి మంగళమయ దశను అనుభవించారు. 

క విత్యం కేవలం వస్తువు యొక్క రూపం- వర్గంలో గల సౌందర్య శోభనేకాదు 

క్రియాకలాపాలు, మనోవృత్తులలో గల సుందర మార్మిక దృశ్యాలను కూడా చూపెడుతుంది. 

వికసించిన కమలమూ, రమణీ ముఖమండలమూ మొదలగువాటి సౌందర్యాన్నె కాదు. మన 

సుకు హాత్తుకుకొని పోయేటట్లు చేసేది, కవిత్వం, ఉదారత్వం, వీరత్వం, త్యాగం, దయ, 

(పెమోత్కర్ష మొదలగు కార్యాలు, మనోదశల సౌందర్యాన్ని కూడా మనస్సుపై ము'ది 

స్తుంది, శవాన్ని పీక్కుతినే కుక్కల, నక్కల ఫీభత్సవ్యాపారాన్నెకాదు, (కూరుల హింసా 

పవృ న. దుషుల ఈర్యావృ తి మొదలగు వాటి కురూపతతో మనస్సును కుబం చేనుంది. 
జావ లు ల్ని వలో 

త వావి 

అసుందరం యొక్క ఈ ఉనికి వూర్ణమూ, స్పష్టమూ అఖిన సెందరాక్ట్రభివ్య క్రి కొరక నే 
అలలో 

వు 

తలంశాలి. సాధారణంగా (ప్రపంచంలో ఏ మనోవృత్తుల చెడురూపాన్ని మనం చూస్తూ 

ఉంటామో, కవిత్వం వాటిలోని సుందరరూపాన్ని వెతికి వెతికి చూపిస్తుంది. దశవదన నిధన 

కారుడైన రాముని |కోథ సౌందర్యాన్ని చూసి ఎవడు మోహితుడు కొడు ? 

చెడు, శుభం_అశుభ ౨, పాపం.పుణ్యం, మంగళం-అమంగళం ఉపయోగకరం . అన పమోగ 

కరం అనే పదాలు కావ్యక్నేతానికి చెందినవి కావు. ఈ పదాలు నీతి, ధర్మం, వ్యవ 

అర్థశాస్త్రం మొదలగువాఎకి చెందినవి. వికుద్ధ కావ్యకేత్రంలో ఏ విషయమూ మంచిది కాదు. 

చెడ్డ దీకాదు, శుభమూ కాదు, అపభమూ కాదు, ఉపయోగికరమూ కాదు, అగుపయోగకర మూ 

కాదు అన్ని విషయాలు సుందరమూ, అసుందర మూ అనే కండే రెందు రూపాలలో వర్ణించ 

బడతాయి. ధార్మికులయినవారు శుభమూ, మంగళము అనుపనే విషయాల సౌందర 

కవి తాను స్వయంగా ముగ్గుడవుతాడు, ఇతరులను కూడా ముగ్గులను చెసాడు. ధర్మజ్ఞుడు తన 

దృష్టితో దేనినైతే శుభమూ. మంగళమూ అనుకుంటాడో దానినే కవి తన దృష్ట్యనునారం 

సుందరము అంటాడు అయితే వీనిలో దృష్టిభేదం తప్పకుండా -ఉంది. ధార్మికుని దృష్టి 

సమ స్తజివుల సంక్షేమం, పరలోక సుఖం, కబంధాలనుండి మోక్షం మొదలయిన వా! 

ఉంటుంది, కాని కవి దృష్టి ఈ విషయాల మీద ఉండదు, అతని ద్శష్టై నౌందర్యం 

మీదనే ఉంటుంది. క 

9 

శ్యాం సుందర్ దాసు 

సమాజము : నాహిత్యము 

ఒక దేశ్యపజలు సాముహికంగా మానవసమాజ పరిపుష్టికి, మనుగడకు ఉపయోగ 

కరంగా ఉండేందుకు గాను తమ తరవాతి తరంవారికీ అందచేసిన భావసంపద యొక 

భాండాగారమే సాహిత్యం. కనుక సాహిత్యాన్ని ఆయా[పజల సాంమిక జీవనానికి లేదా 

౮ నట ల జ్య అల క్యూట్ ర ల్ ం అబ లల మ ల ల బరి? రా య గా 

నాగరికతకు సూచికగా ఎంచుక్ వచ్చు. ఇది ఆ సూచిక్రం (మౌంణ గర రూపములు గాసి, ఇత 

రూపమని గాని, | పఠిబింబమనిగాని చెప్పుబచ్బు, పజల గదాంఘిక స్టీం గతులు అహుసరించి 
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వారి సాహిత్యం ఉంటుంది. సాహిత్యోపలబ్ధిని మదింపు చేయడం వలన ఆయా (పజల 

సాంఘిక జాన్నత్యాస్ఫీ , వారి నాగరికతగల జొన్నత్యాన్న్ చక్కగా నిర్ణయించవచ్చు. భావాలను 

భ|దపరచడం, గత సంఘటనలస్మృతులను పదిలపరచడం, వాజ్మయ పధానల వ్యూలు. ఏదైనా 

ఒక పదార్థాన్ని కాని, ఒకానొక విశిష్ట సంఘటనను కాని చూచినపుడు మనస్సులో ఉతృన్నమమే 

భావాలను భాషద్వారా అభివ్య కీక రించడానికి మానవుడు  పేరించబడతాడు [కమ కమంగా 

భాషా యుద్ధాలవర్డ నకు ఒక వినిష షమెన సాధనంగాను, అసాధారణ సంఘటనలను వివరించ 

డానికి వేదా కర్మకాండకు సంబంధించిన నియమాలను నిర్వచించ డానికి ఉపయోగ ంచబడ్డది, 

ఈ విధంగాసాహిత్యం సాంఘిక మనుగడకు ఒక పబలమైన తత్వంగా రూపొందింది. 

ఒక భావం మరోభావాన్ని కలుగచే స్తుంది ఈ పద్ధతి ఒక [కమ:గా మారినపుడు 

వాజ్మయంలో (పత్యేక ప|కియలు సృష్టించ ఒ ఒడతాయి మనస్సును (కియా శీలంగా ఉంచ 

డానికీ, దాని పరిష పుష్టికి, వికాసాసికీ వాబజ్బ య రూపంలో మానసికాహారం కావాలి మానసిక 

స్థితి దాసకిచ్చిన ఆహారాన్ని బట్టి ఊంటుంది. శారీరకమయిన మనుగడకు, వెరుగుదలకు 

మంచి ఆహారం సేకరించిన రై, మనో వికాసానికి వాజ్బయం సహకరిస్తుంది. మానవుని 

ఆలోచనా విధానాన్ని రూపొంచించడంలో [పొక్ఫతిక వాతావరణం (పధానపాత వహిస్తుంది. 

చలిదేశాల్లో నివసించేవారు తమ మనుగడకై నిరంతరం ఎక్కువగా (శ్రమించవలసి ఉంటుంది. 

దాదావు తమ సమయాన్నంతా తమ జీవన నిర్వహణకు కావలసిన విధానాలు, సాధనాలు 

క ల్పించుకోవడంలోనూ, వాటిని అమలు పరచడంలోనూ గడపవలసిడింటుంది. ఆవిధంగా 

వారు భౌతిక సాఫల్యాల పట్ట ఎక్కువ ఆసకి ని 'పెంపొందించుకుంటారు. పాపంచిక 

ఐళ్వర్య |పాప్తియే వారి జీవితలక్ష్యం అయిపోతుంది. 

తద్భిన్న మైన వాతావరణం గల (ప్రదేశాలలో సోమరితనం ,పధానంగా కనిపిస్తుంది. 

జీవిత _పధానావనరా లైన ఆహారాన్ని, వస్తాంన్ని పకృతి ఎర్పాటు చేస్తుందనే నిశ్చయంతో 

ఉన్నప్పుడు, వాటిని గురించి ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు. మన భారతదేశం పకృతిదేవతకు ఆను 

కూలమైన, విస్తృతమైన ,కీడాన్టలి. ఇక్కడ అన్ని బుతువులు |క్రమానుసారంగా తమ 

| పభావాన్ని చూపిన్నయ్, జల సంపద పుష్కలంగా ఉంది. అన్ని రకాల పంటలు పండించ 

డానికి అనుకూలంగా భూమి సారవంతంగా ఉంది, అటువంటప్పుడు ఇక్కడి పజలకు 

భౌతికావసారాలను తీర్చగలిగే పదార్థాలను గురించి చింతించ వలసిన అవసరమేముంది ? 

చః పరిస్థితులలో మనస్సు భౌతిక ఐ వాంఛలన్నింటినీ పదిలివే సినదై, జీవా వాత్మ లే లెదా పరమాత్మను 

గురించిన సమన్యలతో ముణిగి తేలుతుంటుంది. లేదా శృంగార సంబంధ మైన భావాలకు లేదా 

ఇండియ సుఖాలకు లొంగిపోతుంది. కనకనే మన సాహిత్యం ఆధ్యాత్మిక భావాలతోనో లేదా 

శృ్చంగారరన సంబంధ మైన రచనలతోనో నిండి ఉంది. ఈ విధంగా నేను పెన చెప్పినదంతా 

మానవుని సాంఘిక పతిపత్తి వికాసంలో సాహిత్యం (పథాన పాత్ర వహిస్తుందని నిరూ 

పిసుంది. 
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(పేంచండ్ 

రి దా న్ 

ఆరోజు పదిగంటలనుండే వడ గాడ్పు ఏచడం మొదలెట్టింది. మధ్యాహ్నం అయ్యే 

టప్పటికి నిప్పులు కుదియసాగినయ్ు. పల్టం (క్వారి) నుండి కంకి రతట్టలు మోసుకొనివచ్చి 

హోరి బండిమీద వేస్తున్నాడు. మధ్యాహ్నం పనిమీవనుండి దిగేటప టికి హోరి వూ ర్తిగా 

అశ కుడయిపోయినాడు., ఏనాడు ఇంత అలసట కలగలేదు. అడుగు “పడటంలేదు. శరీరం 

లోపలనుండి కుతకుతలాడిపోతున్నది. అతను స్నానమూ చేయలేదు, శెనగలూ తినలేదు. 
ఆ అలసటలోనే ఒక చెట్టుకింద అంగవస్ర్త్రం పరచుకొని పడుకొన్నాడు. కాని దాహంతో 

గొంతు ఎండు కొట తున్నది. ఒట్టిక డుపున సీళ్ళు (తాగడం మంచిదికాదు అతను దాహాన్ని 

అణుచుకోడానికి |పయత్నం చేశాడు కాని క్షణక్షణానికి లోనున్న దాహం పెరిగిపోసాగింది. 

ఉండబట్టలేక పోయాడు. ఒక కూలి బాల్చీ నింపి పెట్టుకొని శెనగలు తింటున్నాడు హోరి 

లేచి వెళ్ళి గబగబా ఒక చెంబెడునీళ్ళు |త్రాగేశాడు. మళ్ళీవచ్చి పడుకున్నాడు. కాని ఒక 

అరగంటలో వాంతి చేసుకున్నాడు. ముఖంపమిద పేతకళ పడ్డది 

ఆ కూలి “వంట్లో ఎలాఉంది హోరి అనా" అని ఆడిగాడు. 

, హోరి తల తిరుగుతున్నది. “ఏం లేదు. బాగానేఉంది' అని అన్నాడు. అంటూనే 

మళ్లీ వాంతిచేసుకున్నాడు. కాళ్ళు చేతులు చల్చపడసాగాయి, ఇది ఏమిటి? తల ఎందుకు 

తిరుగుతున్నది ? కండ్రముందు చీకట్టు కమ్ముకొస్తున్నట్టుంది. అతని కండ్లు మూతపడి 

పోయాయి. జీవితంలోని గతప్మృతులన్నీ సజీవంగా హృదయపటలం పె కనబడసాగివయ్ ; 

కాని [కమరహితంగా, వనకవి ముందూ, ముందువి తరవాతగా, స్వష్న చితాలవలి, 

వికృతంగా, ఆ సంబద్ధంగా, సుఖద మై వన బాల్యం --- బిల్లంగోడు ఆడుకొనేవాడు, తల్లి 

ఒడిలోపడి నిదపోయేవాడు. ఆ తరవాత గోబర్ (పెద్దకోడుకు) వచ్చినట్టు కాళ్ళమీద 

పడుతున్నట్టు అనిపించింది. మళ్ళీ దృశ్యం మారింది ధనియా కొత్తపెండ్రి కూతురై, 

ఎ(రటి కలంకారీ బీర కట్టుకి "ని తనకు అన్నం పెడుతున్నది. ఆ తరవాత అచ్చం కామ 

ధేనువులాంటి ఆవు చి తం “కళ్ళముందుకు వచ్చింది. దాని పాలు పిండాడు మంగళ్ (చిన్న 

కొడుకు) కు తాగిస్తున్నాడు. అంతల్లో అ ఆవు ఓక దేవతగా మారిపోయింది...... 

ఆ కూలివాడే మళ్ళీ విలిచాడు : “మధ్యాహ్నం వేశ అయిపోయింది. పద అన్నా! 

హోరి మాట్లాడలేదు. అతని ప్రాణాలు ఏఏ లోకాల్లొ విహరిస్తునాయో చెప్ప 

లేము, అతని శరీరం కాలిపోతున్న ది. కాళ్ళు చేతులు చల్దబడిపోతునయ, వడదెబ్బ 

కొట్టింది. 

అతని ఇంటికి మనుషులు పరిగెతారు. ఒక గంట సేపట్లో ధనియా పరి గెత్తుకుంటూ 

ఇ 
(౧) ) మంచాన్ని డోలీలా కట్టుకొని వస్తున్నారు. ధని 
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హోరి వళ్ళు ముట్టుకొని చూసింది. ఆమె గుండె ఆగిపోయింది. ముఖంలో కాంతి తొలిగి 

పోయింది. 

గద్దదన్యరంతో అడిగింది : “ఎలా ఉందయ్యా ఒంటో ౪ 
a (ఇత) 

హోరి చూపులలో నిలకడలేదు. “వచ్చావా గోబర్ * నేను మంగళ్ కోసం ఆవు 

తీసుకొచ్చాను. అదిగో అక)_డ ఉంది చూడు" అని అన్నాడు. 

ధనియా మృత్యువును కండ్లారా చూసింది. మృత్యువును గుర్తించగలదు. మృత్యు 

వును అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ రావడమూ దచూనింది. పెనుగాలివలె. రావడమూ 

చూసింది. ఆమె కండ్ద ముందు ఆత్త మనణించింద, మామ చనిపోయాడు, ఇద్దరు పిల్లలు 

గతించారు, [గామంలో అనేకమంది చనిపోయారు. మనస్సుకు ఒక దెబ్బలాగా తగిలింది. 

తన జీవనాధారం చేజారిపో తున్నట్టు అనిపించింది. అహా కాదు. ఓర్పు వహించాల్సిన 

సమయం, తన సందేహాలు ఆధారరహితాలు, ఏదో వడదెబ్బ తగిలింది. అందుచేత తెలివి 

తప్పిపోయింది. అంతే. 

ఉబికివస్తున్న కన్నీరు ఆపుకుంటూ నావైపు చూడు. నెను ......... నన్ను 

గు ర్హించలేదా 2?' అని అన్నది. 

హోరికి మళ్ళీ తెలివివచ్చింది. మృత్యువు దగ్గరపడ్డది. నిప్పులు కురిపించ 

పోతున్నది పౌగ శాంతించింది. దినదృర్కులతో ధనియాగు చూశాడు. కనుకొలకుల 

నుండి రెండు కసి, టి బిందువులు జారిపడ్డాయి. స్ ఇణస్వ రంతో అన్నాడు : నా తిట్టు-బీవాట్లు 

మన్నించు ధనియా! ఇహ వెళి పోతున్నాను. గోమాతపట్టగల కి కోరిక తీరకుండాపోయింది. 

ఇప్పుడు ఉన్న కా స్తడబ్బు కర్మకాండలకు అయిపోతుంది. 'ఏడవలోకు ధనియా ! ఎన్నాళ్ళని 

ితికిసావు ? 2? చూడవలసిన దుర్గతి అంతా చూశాను. ఇహ చావనీ' ? 

మళ్ళీ అతనికండ్డు మూసుకుపోయినయ్. అదే సమయానికి హీర. శోభా డోలీ 

తీనుకువచ్చారు. హోరిని డోలీలో పడుకోబెట్టి ఊరివై పు తీసుకువెళ్ళారు. 

గామంలో ఈ వార్త గాలిలా వ్యాపించింది. [గామమంతా హోరీ ఇంటిముందు 

గుమిగూడింది. మంచంమీద పడుకొని హోరీ ఇదంతా చూస్తూఉన్నాడేమో, ఆంతా అర్థం 

చేసుకుంటున్నా డేమో కాని నోటమాట పడిపోయింది. ఆ౧. అతని కండ్లనుండి పవహిస్తున్న 

కన్నీరువలన మోహబంధాలు తెంచుకోవడం ఎంతకష్టమో తెలుస్తున్న ది. తన చేతకాని దాని 

వలన కలిగే దుఃఖాన్నే మోహం అంటారు. నిర్వ ర్రించిన క ర్రవ్యాలపట్ట, పూ ర్రిచేసిన పనుల 

పట్ట మోహం ఏముంటుంది ? ఏ అనాధలపట్ట మనం మన కర్తవ్యాలను నిర్వ ర్రించలేక 

పోయామ వారిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలంటేనే మోహం, మనం పూర్తి చెయ్యలేనటువంటి 
కో ర్కౌలపట్లనే వ్యామోహం. 

అంతా తెలిసిపందకూడా ధనియా చెరిగిపొతున్న ఆశల నీడలను పట్టుకు _వెలాడు 

తున్నది. కండ్లనుండి కన్నీ ఉందికొని యం[తంవలత అటూ -ఇటూ పరి దు 

గొత్తుతూ ఉంది. ఒకమారు మామిడికాయ కాల్చి పానకం చేస్తున్నది. ఇంకోసారి గోధుమ 

ల 
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పొట్టుతో హోరి శరీరాన్ని మాలీషు చేస్తున్నది. అంతకంటే ఏం చేస్తుంది ? చేతిలో దమ్మిడి 
లేదాయె, డాక్టరును పిలవాలంచే. 

ఏడుస్తూనే హీరా అన్నాడు : “మనస్సు దిటవు పరచుకో వదినా! గోదానం 

చేయి, అన్నయ్య వెళ్ళిపోతున్నాడు 

ధనియా అతనివైపు తిరస్కారభావంతో చూసింది. మనస్సును ఇంకా దిటవు 
పరచుకోవాలి ? తన భర్తపట్ట తన కర్తవ్యాన్ని ఎవరై నా చెప్పాలా? తన జీవన సహచరుడి 
పట్ట ఏడుస్తూ కూర్చోవడమే తన ధర్మమా ? 

ఇంకా చాలామంది “అవునవును. గోదానం చేసేయి. ఇదే తగిన తరుణం.” 

అని అన్నారు. 

ధనియా యంతంవలె లేచింది. ఆరోజు నూబుఆమ్మ ఆచ్చిన 20 అణాలు, 

చల్బబడిపోయిన తనభర్త చెతిలో పెట్టి, ఎదురుగాఉన్న దాతాదీన్తో అన్నది: “అయ్యా ! 

ఇంట్లో ఆవూలేదు, దూడాలేదు, డబ్బూలేదు. ఉన్నదంతా ఇదే. ఇదే ఆయన చేసే 

గోదానం. 

అంతే, విరుచుకు పడిపోయింది ధనియా, 

జయశంకన్ (ప్రసాద్ 

కవిత్వ స్వభావము 

ఛవాణువ్యుడు : చం|దగుపా : నేను (బ్రాహ్మణి, కరుణే నా సా మాజ్యంగానూ, 

| పెమే నా ధర్మంగానూ ఉండేది. ఆనంద సము[దంలో శాంతి ద్వీపంలో నివసించే _బాహ్హణ్ణి 

నేను, చందుడు, నూర్యుడు, నక్షతాలు నాకు దీపాలు, అనంత ఆకాశం నా పందిరి. 

సస్యళ్యామలమూ, కోమలమూ ఆయిన విశ్వంభర నా శయ్య. బౌద్ధిక వినోదం నా కార్య 

కలాపం, తృ ప్రియే నా సంపదగా ఉండేది. (బాహ్మజ్ఞయిన నేను నా జన్మభూమిన వదలి 

ఎక్కడికి వచ్చేశాను ? సౌహార్దం ఉండాల్సినచో ట కుుటలు, పూలకు (పతినిధులుగా 

ముండ్డు, _పేమకు బదులు భయం, జ్ఞానామృతానికి బదులుగా దురాలోచనలు +..... ఇంకా 

ఎంతమటుకు పతనం? ...... మౌర్య చంద్రగుపా ! తీసుకో, నీవు ఇచ్చిన అధికారాన్ని 

మళ్ళీ తీసివేసుకో. నేను మళ్ళీ పునర్జన్మ ఎత్తుతాను. నా జీవితం రాజకీయ కు[టలవలన 
కుత్సితమూ, కళంకితమూ అయిపోయింది. ఏదో సెడ వెంట, కాల్పనిక మైన వైభవం వెంట, 

థమలోపడి వరుగులిడుతున్నాను. నేను ఎక్కడ ఉన్నానో, ఎంతగా దిగజారిపోయానో 

నాకు తెలిసివచ్చింది. నా శాంతిఅంతా పోగొట్టుకున్నాను. నా నిజస్వరూపాన్ని మర్చి 

పోయినాను. 

బ్గా పా వరి ప 

నువానీని : _ జీవిత కాననంలో ఆకస్మాత్తుగా, ఒక రాకారజని ఛాయలో దాగు 

కొని మధుర వసంతం |పవేశిస్తుంది. శరీకంలోని పతి (పూల) మడి పచ్చగా తయారవ్వు 
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తుంది, సౌందర్యమనే కోకిల ఎవరూ? అంటూ కూస్తూ అందరిని పిలవసాగుతుంది. 

అప్పుడు రాజకుమారీ ! |పేమకలికలు వికసించసాగుతయ్. వాటిలో అ్యశుభరితాలయిన 

స్మృతులు మక రందంవల దాగిఉంటయ్ 

కార్మేలియా * (కౌగలించుకొని) ఆహా: |పియనఖీ! నిజంగా నీవు కవివి. _ 

నీకు (పేమించడమూ తెలుసు, దాని రహస్యమూ తెలును అయితే మనిద్దరికి పొత్తు బాగా 

కుదురుతుంది. ఎలిస్ ! వెళ్ళు, నాన్నగారితో ఈమెను నా నఖిగా ఎంచుకున్నానని చెప్పు. 

(ఎలీస్ వెళతాడు) 

నువా =: రాజకుమారీ! (పేమలో స్మృతియే సుఖం. ఒక అఆంతర్వేదనయే 

(పేమకు ప్రాణం. ఆ పేమ పతియవతి హృదయంలో గూడుకట్టుకొని ఉండడం ఆశ్చర్య 

కర విషయం. కాని దానిని |పతివారూ అభివ్య క్రీకరించలేరు. (పతి ఒక్కరికి దాని 

మర్మానుభూతి కలగదు. 

కార్చే గి 

నువా* అ (ఆ _(పమయే) స్రీ జీవనసత్యం. దాని సంగతి నాకు తెలియదనే 

స్రీ ఇతరుంను మోసగించడమేకాక తన్నుతానే వంచించుకుంటుంది. కామదేవుడు కంపిస్తున్న 

త్రీ వవోదేశంమీద చేఎయడంచి, ఆ స్వర కంపనానికి అనుగుణంగా పాడతాడు. అదేకాదు 

రాజకుమారీ ! ఆ కామసంగీతపు స్వరాలు సౌందర్యపు చితవిచిత వర్ణాల ఆలలై, యువతీ 

ముఖాల పె లజ్జను; స్వాస్ట్యాన్ని సూచించే అరుణిమను కలిగిసాయి. 

కార్మె : చాలుచాలు సఖీ! మదిరా చషకంలోని స్తున్న తరంగాలను కదలి 

వేయకు. స్మృతి చాలా నీష్టుర మైంది. చెమయే జీవననత్య మెతే ఈ (పపంచమె ఒక అగ్ని 

పర్వతం కాగలదు. 

చతుర సేన్ శాస్త్రీ 

వె శాలీ నగర వేశ్య 

ఆ సురక్షిత లకాకుంజంలో కండ్లు తెరవగానే అమె ప్రభావ పూర్ణ వ్యక్తిత్వం 

కలిగి తన ముందు నిలబడ్డ ఒక వ్యక్తిని చూసింది అతని వయస్సు తారుణ్యాన్ని వదిలి 

వేసింది. గౌరవర్ణం కలిగి, శక్తితో వెలిగిపోతున్న అతని ముఖం సూర్యునివలె దేదీప్యమానంగా 

ఉంది. దట్టంగా ఉన్న నల్లని కురులు కొక పక్షివలె వెనుక వైపుకి దువ్వబడి ఉన్నయ్ (ప్రశస్త 

మైన వక్షమూ, పొడుగ్గాను, బల6గాను ఉన్న బాహువులు అమూల్యమైన దుకూలంతో కప్ప 

బడి ఉన్న య్. నడుం [కింది భాగం నాజూకైన, వచ్చని పట్టు వస్త్రంతో శోభిస్తున్నది. దట్టి 

మయిన నల్టన మీసాలుదర్శనీయ మైన అతని ముఖంలోని అద్భుతశోభను 'పెంపొందిస్తున్నాయొ. 

చెవులకు వజకుండలాలు, మెడలో గులానీ రంగు గల అసాధారణాలు, దుర్హభాలబి న 

ముత్యాలు శోభిస్తున్నయ్ు. విశాల=గాను, నల్పగాను, ఉండి |పకాశ వంతాలై న నేతాల నుండి 
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ఉత) 

ఒక చేతిలో మహార్భమైన వీణ ధరించిఉన్నాడు, ఆతన్ని చూచి అంబపాలి గాబరాపడి లేచి నిల 

బడ్డది. అమె చకితురాలై అ పురుష పుంగవుని చూస్తూ ఉండిపోయింది. అనుకోకుండా ఆమె 

ఆతని వలన |పభావితురాలైంది. అనాటి దాకా ఏ పురుషుని వలన |పభావితురాలు కాని 

అంబపాలి ఆ పురుషుణ్ణి చూసి స్తంభితురాలె పోయింది. ఆ ప్ర్తరుషుడే మొదట 

మాట్లాడాడు. 

“జనపద కళ్యాణి, దేవి అంబపాలి (పసమ్నురాలు కావాలి. సీ ఏకాంత ఏ|శాంతికి 

Cx న బన 3 లొ “కళ యు. కం 
ల్ల సరస అధరాల నుండి విలాసం, బమ అవిచ్చిన్నంగా [(పవహిస్తున్నయి అతను 

వ్యాఘాతం కల్పించి నీకు బాధ కలిగించానా ?' 

“లేమ. లేదు కొని భంతే, ఈ సుకక్షిత [పదేశంలోకి అనుమతి లేకుండా ఎలా 

రాగలిగారు ? కాపలాదారులు నిదిస్తున్నారా? లేశ మీరు వారిని నూయా విమోహితుల్ని 

చేశారా?) 

ఆ పురుషుడు నవ్వుతూ అన్నాడు! “లేదు. కళ్యాణి! నేను అద్భృక్యుణ్ణ, ఆకాశ 

మార్గాన వచ్చాను. పాపం, కాపలా దార్డు నన్ను గమనించలేక పోయారు. - 

అశ్చర్యంచే విమూఢురాలై న అంబపాలి “ఇంతకీ మీరు ఎవరు భంతే : గంధర్భులా?' 

అని అడిగింది. 

“లేదు భదే: నేను మానవుణ్ణి. 
“కాని మీరు వచ్చిన తీరు......... 

'నాకు కొన్ని సిద్ధులు లభించినయ్. నాకు లోపాంజన విద్య, ఖేచర విద్య వచ్చు' 

ఆంబపాలి లేచి నిలబడ్డది “మిరు సాధారణ మానవులు కారు మహానుభావా ! 

నన్ను మోసగించ డానికి వచ్చిన దేవతలా? దానవులా లేక యక్షులా ?” 

“కాదు జనపద కళా ! నేను నీ అ|పతిమ రూఎ లావణ్యాన్ని , మిరుమిట్లు 

గొలిపే తేజన్సు, దర్పం, లోకోత్తర పతిభను, గురించి మాదేశంలో విన్నాను. ఆ_దుచేత 
కేవలం నిన్ను చూడడానికే చాలాదూరం నుండి ఛద్మ వేషంలో వచ్చాను. ఇప్పుడు వినికిడి 
మాటల కంటె (పత్యక్షం మహతృ రమని గహించాను, సీలాంటి రూపవతి అయిన బాలామణి 

బహుశ ఈ |పపంచంలో మరొకతె లేదు.” 

అంబపాలి కౌతుహలం కొద్దిగా తగ్గి, ఆంబపాలికి ధైర్యం కలిగింది. తన రూప 

లావణ్య [ప్రశంన విని అమె ఇలా అన్నది: 'భంతే ! అద్భకళ్య రూపంలో ఒక త్రీ ఏ కాంత 

వాసంలో, ఆకాళ మార్గాన (పవేశించడంలో ఎంత నేర్పు చూపించారో, ఇతరులను చుశంసించ 

డంలోను, మీ గప్ప పేమసు (పదర్శించడంలోనూ, ఆంతేనేర్పు చూపించారు కాని. ..” 

ఆ పురుషుడు వీణమూత తీశాడు, అ వీణపై ఆశ్చర్యకర మైన దంతపు నగిషీ పని 

చేయబడి ఉంది సాధారణపు వీణలకు ఆ దివ్యవీణకు ఏ విధమైన పోలికలు లేవు ఆశ్చర 
చకితుగాలై. “ఎంత ఆందమైన ఏణ ! కాని భంతే, ఈ వీణతో నా విలవ క టడానికి పయత్నం 

చేయబోకండి". 
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ఆ నిర్ణయం ఇప్పుడే జరుగుతుంది. ఈ ఏణాస్వరంలో వివశురాలై అంబపాలి 

నృత్యం చేసినవుడు evra ne ) 

“వివశురాలై నృత్యమా ?' 

'ఆసంభవం.'” 

“తప్పదు.” 

ఆ రహసామయ పురుషుడు తెల్లని చలవరాతి పీఠంమీద కూర్చున్నాడు. ఆయన 

ఏీణాంత తులను మీటాడు. అంబపాలి చకితురాలై , విమూఢురాలై కూర్చునిడంది. ఆ ఆశ్చర్య 

పురుషుని వేళ్ళమొదట ఒక [గ్రామము (న్వర సమూహం), తరవాత మరొక |గామము (స్వర 

సమూహం) గా వీణాతం|తులమీద నృత్యం చేయసాగినయ్ు. వాతావరణం ఆ పణాస్వరంతో 

నిండిపోయింది. అంబపాలి మ త్తిల్పసాగింది. నాలుగువై పులా మూ ర్రిభవించిన సంగీతం. 

(పియసుఖ స్పర్శ కలిగించే స్వరాలు, సుసుమామయమైన వాతావరణం, తనను ఆవరించి 

ఉన్నట్టు ఆమెకు అనివించింది. 

వీణ |మోగుతూనేఉంది. దాని స్వరగతి తీవమూ త్మీవతరమూ కాసాగింది. 

ఆ తంతువాద్య కంప నలవల్ల పుట్టిన స్వరలహరులు ఆమె చర్మకూపాలను ఛేదించుకొని, 

రకంలో |పవేశించి, రకాన్ని ఉత్త పం కావిస్తున్నట్టు అనిపించింది. ఆమె ముఖం అరుణిమ 

వహించింది, కండ్లు మత్తెక్కిస్తున్నయ్. శరీరం కంపించిపోసాగింది. ఆమె విస్పారిత 
నేతాలతో ఆ పురుషపుంగవుని అసాధారణ వీణావాదనను చూస్తూ ఉండిపోయింది. 

అక స్మాత్తుగా ఏణావాదెకుడు తన అంగుళీగతిని మార్చి వేశాడు. చకితురాలైన 

ఆంబపాలి వీణ ఒకేకాలంలో మూడు (గామాల (స్వరనమూహం) తో మోగుతున్న ట్లు గమ 

నించింది. ఈ విధంగా జరగడం కనీవినీ ఎరుగనిది. కొద్దిక్షణాలలోనే అంబపాలి వివనరా లె 

పోయింది న శరీరంలో రక్తం బదులు మద్యం _వవహిస్తున్నట్టు, ఇహ తను స్థిరంగా 

ఉండలేనట్టు ఆమెకు అనిపించింది. వణాతం తుల పై విద్యుత్ వేగంతో నడయాడుతున్న 

ర్త వేళ్ళను కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఆమె అవశురాలై పోయింది. తస మృదులగా[తమే 

వీణారూవంలో రుంకృత మవుతున్నట్రసిపించింది. ఆ అచేతనావస్థలో నె ఆమె నృత్యం చేయ 

సాగింది. మొదట మెల్లగా, తరువాత వేగంగా, వేగతరంగా-- అ (వేళ్ళకు, ఆ చరణాలకు 

పోటీపడింది. నృత్యం, వాదనం ఏకిభవించిపోయినయ్. నృత్యం చేసున్నది ఎవరో, వీణను 

వాయిస్తున్న డి ఎపరో, ఆ అలౌకిక దృశ్యాన్ని చూస్తున్నడి ఎవరో చెప్పలేము. [కమకమంగా 

అంబపాలి పూర్తిగా అలసిపోయింది వాదకుని (వేళ్ళుకూడా మందస్థాయికి చేరుకోసాగినయ్. 

అంబపాలి మెల్లగా ఒక లతాగుల్మం పె వాలిపోయింది. ఆ మహాపురుషుడు తన మహార్థ 

వీణను (కింద పెట్టి. ఆమెను చేతులతో లవనె త్తి, తెల్ల చలువరాతి పీఠంమీద పడు కొబెట్టాడు, 
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నందదులారే వాజపేయి, 

ణబాయావాదము 

నేడు ఛాయావాద కావ్యోద్యమం హిందీలో ఒక సునిశ్చిత స్థానాన్ని ఏర్పరచు 

కున్నది, అవి ఇప్పుడు 'కేపలం వ్యతిరేకించబడే విషయం కాని కేవలం పొగడ బడవలసిన 

విషయం కాని కాదు. ఇప్పుడు దానిని సమీక్షించవచ్చు, పరీక్షించవచ్చు. మొదటి నుండి 
ఛాయాత్మక నిగూఢ అభివ్యక్షి కారణంగా ఛాయావాదం ఆధ్యాత్మిక కావ్యం అని పిలవ బడేది. 

లోగడ భక్తి కావ్యంలోని సాకార వర్ణనలకు విరుద్ధంగా, ఛాయావాదంలో నిరాకార పద్ధతి 

అవలంబించ బడ్డది. కాని దాని యథార్థ స్వరూపం ఇంకా స్పష్టంగా నిర్వచింప బడలేదు. 
ఛాయా వాద పద్ధతి కబీరు మొదలగు వారి నిర్గుణ నిరాకార వ్యంజనలకు భిన్న మెందే కాక, 

సూఫీ కవుల పద్ధతికి కూడా భిన్న మెందే. సూవీకవులు లౌకిక సంస్కృతీ నిర్మాణంలో 

కూడా చాలావరకు సహకరించారు అయినా కూడా ఈ రెండు సంప్రదాయాలను |పధానంగా 

ఆధ్యాత్మికాలనవచ్చు. ఆధిభౌతిక పక్షం దృష్టితో చూస్తే ఒకవైపు ఉమర్ ఖయ్యాం 

దృష్టిలోను, మరొకవైపు షేక్ సాదీ దృష్టిళోను, భారతీయుడై న జాయసీ మొదలైన కవుల 

దృష్టిలోను భేదం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. వీరందరు సమకాలీన సంస్కృతిని, దేశ 
కాలాలకు సంబంధించిన ఆలోచనా ధోరణులను భిన్న భిన్న స్వరూపాలలో వ్యక్తం చేసారు. 

ఉదాహరణకు ఉమర్- ఖయ్యాం కావ్యధార అదృష్టం భాగ్యం, నియతి యొక్క కఠోరగతి 

వలన భయపడి, దాని నుండి తటస్థంగా ఉండాలనే భావాన్ని సూచిస్తుంది. ఆయన కావ్యం 

ఈరాను, పర్షియా దేశాలలోని ఏకాంత వాటికలలో, ఉద్యానవనాలలో ఇద్దరు జీవుల [పేమ 

కలాపం అనే సరళ ఆదర్శాన్ని (పస్తుతీకరించింది. సాదీ మొదలగు వారి రచనలు దానికి 
భిన్నమైన వాతావరణాన్ని, ఆలోచనా ధోరణిని ద్యోతితం చేస్తున్నయ్ జాయసీ (పభృతులగు 

భారతీయ సూఫీ కవుల రచనలు ఉమర్ఖయ్యాం వలె అదృష్టవాదాన్ని [వవర్తిబ్ర చేయవు, 
ఇద్దరు జీవుల ఏకాంత జీవనాన్ని, ఉద్యానవన పరిస్థితులను పదర్శించవు. అది అరబ్బీ 

సూఫీక వులవలె ఇస్తాం నీడలో వికసించ లేదు. ఈ కావ్య పవృత్తి వ్యాపక మైన భారతీయ 

జీవితం, సౌందర్యానికి సంబంధించిన వివిధ దృశ్యాల మధ్యనుండి పవాహీత మైంది. ఈ 

విధంగా దేశకాలాలు, ఆలోచనా ధోరణులలో భేదం ఊన్న ప్పటికీ, సూఫీ కావ్యాన్ని 

ఆధ్యాత్మిక మనే అంటారు. ఎందుకంటే వారందరిలో నిరాకార _పేమానుభూతి అనే 

లక్ష్యం సర్వ సామాన్యంగా కనివిస్తుంది. వారి కావ్యాలలో లౌకికము, దేశకాల సాపేక్షమైన 

సాంస్కృతిక పశానికి [పాముఖ్యం లభించ లేదు. వారి కావ్యాలలో [పేమ _ అలౌకిక 

(పేమకే (పాధాన్యం లభించింది. 

జ్ఞాన మార్గానికి చెందిన కబీరు (పభితులగు వాది ఆధ్యాత్మిక భావం స్పష్టమే 

కదా! రహస్యమయ శక్తి పట్ట అభివ్య క్రి, మిథ్యాపపంచం పట్ల సుధృఢ మైన నిశ్చయం 

వారి ఆధ్యాత్మిక భావానికి మూల కందాలు, ఆధ్యాత్మిక కావ్యానికి ఒక అఖండ శక్తి పట్ట 

స్వీకృతి _ అది [పేమమయం, జ్ఞానమయం లేక ఆనందమయం కానివ్వండి - ఎంత 

అవసరమో, (ప్రావంచిక శక్తి లేక వ్యావహారిక జీవనం పట్ట అస్వీకృతి రూడా అంతే 
(47) 
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అనివార్యమై పోయింద. ఆధ్యాత్మిక లేక ఆధ్యాత్మిక వాదానికి చెందిన కావ్యాల |పధాన 

లక్షణం ఇదే. సాకారోపానకులయిన భక్తకవులు కూడా రామకృష్ణాదుల చర్మితలను అఖండం, 

అవ్యయం, దివ్యం, అలౌకికం అని ఆ గీటు రాయినే స్వికరించారు. [పాపంచికమైన ఏ 

[పాక్ళతికశకి ని పూర్తిగా, సిద్ధాంతానుసారంగా వారు అంగీకరించ లేదు. సాకారో 

పాసకులై న కవులు సాంస్కృృతికమైన జీవన వ్యావహరిక పకషాలను విసృతంగా చూపిం 

చారని తప్పకుండా ఒప్పుకోవలసిందే, కాని వారి దృష్టి అలౌకిక “ఆదర్శం” మీద ఉఊండి 

పోయింది. [పపంచంలో దృశ్యమానమవుతున్న వాస్తవికత, తజ్జన్యాలయిన [పగతుల 

నుండి వారు దాదాపు దూరంగానే ఉన్నారు. అయినప్పటికి ఈ కవులు జీవితంలోని బహువిధ 

పక్షాల సౌందర్యాన్ని చూపించారు. అనాటి సంస్కృతీ నిర్మాణంలో సహకరించారు. 

ఆదర్శం, ఆలౌకికం అనే భూమిక మీద వ్యవహారం, ప్రత్యక్షం గురించి ఈ మాతం చర్చ 

చేసారంటేః అదేం తక్కువ కాదు. కబీరు మొదలగు నిర్గుణవాదులు కూడా అణువణువులో 

ఆత్మ యొక్క వ్యాపక మైన ఉనికిని నిరూపించారు. దానిని గుర్రించమని పట్టుబట్టారు. 

సాధనరూసంలో వారు సరళమైన, త్యాగమయమైన జీవితాన్ని గురించి ఉపదేశించారు, జాతి 

పర్ణ భేధాలను నిషేధించారు, కాని వారి లౌకిక నేత్రం సాకారోపాసకుల లౌకిక మేతం 

కంటే పరిమితమయింది. ఎందుకంటే వారి ఆధ్యాత్మికత ఈ లోకానికి ఆతీతమయినటు 

వంటిది. దాని సాధన తటస్థంగాను, ఏకాంతంగాను ఉంటేనే సాధ్యపడుతుంది. 

శ్రీమతి మహాదేవి వర్మ 

కళాసాందర్య ౦ 

జీవితంలోని సునిశ్చిత బిందువులను కలిపివేసే పని మన మస్తిష్కం చేస్తుంది 
కాని ఈ [కమం వలన తయారయిన పరిథిలో సజబీవత అనే వర్ణాన్ని నింపే సామర్ధ్యం 
హృదయానికి మ్మాతమె ఉన్నది. కావ్యం లేక కళ ఈ రెండింటి సంది చితం లాంటిది. 

తదనుకూలంగా బుద్ధి అనే మనోవృత్తి పలచటి వాయుమండలం వలె, భారం మోపకుండానే 

బీవితం మీద వ్యాపించి ఉంటుంది. రాగాత్మకమైన ఆ పవృత్తి, ఆధారతలం మీద నత్యం 

యొక్క అనంత వర్ణాలకు, రూపాలకు చిరనవినత్వం కల్పిస్తూ ఉంటుంది. అందుచేత 

కావ్యకళ యొక్క సత్యం జీవిత పరిధిలో సౌందర్యం అనే మాధ్యమం ద్యారా అభివ్యక్త మైన 

అఖండ సత్యం. 

సౌందర్య సంబంధమైన సమస్య కూడ జటిలమైన దే, బాహ్య జగత్తు అనేక 

రూపాత్మక మైనటువంటిది. సుందర _ వికృతరూపాలలో వ్యావహారిక మైస ఒక వర్గీకరణ 

జరిగింది. ఆమబితే ఈ వర్గీకరణ పరిధిలోనికి వచ్చే సౌందర్యాన్నే సత్యం యొక్క 
మాధ్యమంగా ఎన్ను కోని, మిగతావాటిని వదిలివేయాలా ? కేవలం బాహ్య రేఖల, వర్ణాల 

సమన్వయాన్న సౌందర్యం అని అంటే [పతి భూఖండంలో గల మానవ సంఘపు అభిరుచే 

కాదు, (పతివ్యక్తి అభిరుచీ ఇతరుల అభిరుచికి భిన్నంగా వుండవచ్చు. కనుక ఎవరి 
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పత్యేక మైన అఫిరుచిని బట్టి సామంజ స్యానికి నిర్వచనం ఏర్పరచాలనే (ప్రశ్న సత్యాని కంటి 

ఎక్కువ జటిలమయింది కాగలదు. 

కావ్యం: కళలు, సత్యపాప్తికై ఆధారంగా (గహించే సౌందర్యం యొక్క 

పూర్ణతను అభివ్యకి మీద ఆధారపడి ఉంది కాని కేవలం బాహ్యారూపు రేఖల మీద కాదు. 

(పకృతి యొక్క అనంత వైభవం పాణికోటి యొక్క అనేకాత్మక మైన గతిశీలత, 

అంతర్జగత్తు యొక్క రహస్యమైన వైవిధ్యం - ఇదంతా కావ్యం, కళల సౌందర్యకోళశంలో 

అంతర్భూతం వీనిలో క్షుదతమ వస్తువు కూడా పర్వతంతో సమకక్షగా నిలబడే 

ఫల్యం పొందే గొప్పముహూర్త మూ వస్తుంది, గురుతమ మయిన వస్తువుకూగా గడ్డిపోచతో 

సమమయి కృతార్థమయే్య అఘుక్షణాలూ వస్తాయి. 

హజారీ (ప్రసాద్ ద్వివేది 

మానవ జీవన (పవాహం 

మానవజాతి యొక్క దుర్భమనీయమూ, నిర్మయమూ అయిన వేలాది సంవత్సరాల 

ప్రవాహ స్వరూపం నాకు స్పష్టంగా కనబడుతున్నది. అది సభ్యతా సంస్కతులవృధావ్యామో 

హాలను, కాలరాస్తూ సాగివస్తున్నది. ఈ జీవనధార ఎన్ని ధర్మచారాలను, మూఢ నమ్మకాలను, 

ఉత్సవాలను, (వతాలను నిర్మూలిస్తూ ముందడుగు వేసిందో చెప్పలేము. సంఘర్షణ వలన 

మానవుడు [కొంగొత్త శక్తులను పొందాడు- ఎన్నో విషయాలను గహిస్తూ, ఎన్నో 

విషయాలను త్యజిస్తూ ఆ గహణ - త్యాగాల పరిణామ స్వరూపంగా మనకండ్డ ముందున్న 

సమాజం ఈ విధంగా రూపొందింది. దేశం,లేక జాతుల సంస్కృతి యొక్క విశుద్ధత 

కేవలం ఉత్తి మాట, అన్నింటిలో మిశ్రమం ఉంది, అంతా అవిశుద్ధమే, మానవునిలో ఉన్న 

దుర్దమనియమైన “బిబీవిషి (బతికి ఉండాలన్న కోర్కె) మా[తమే శుద్ధ మయింది. అది 

గంగానది యొక్క. అబాధిత _ అనాహత (పవాహం వలె అన్నింటిని ఆరిగించుకొని కూడా, 

పవి తమయినటు వంటిది. సభ్యత - సంస్కృతుల వ్యామోహం క్షణంపాటు అడ్డంకీ కలిగి 

స్తూంది, ధర్మాచార సంస్కారం కొద్దిసేపు ఈ (పవాహాన్ని ఎదుర్కో-ంటుంది. కాసి 

దుర్షమనీయమైన ఈ (ప్రవాహంలో పడి అన్నీ కొట్టుకొనిపోతాయి. ఈ జీవన శక్తిని సమర్థ 

పంతం చేసే (పతిశక్తీ దానిలో భాగమయిపోతుంది, మిగతాది పార వేయభడుతుంది. 

మహాకాయా ! నీవు ధన్యుడవు. సీవుఎన్ని సాద్ద మదనదేవుని గర్వఖండనం చేశావో, 

ధర్మరాజు కారాగారంలో విప్లవం రేకెత్తించావో, యమధర్మరాజు తారళ్యాన్ని (మింగివేశావో 

విధాత సర్వక రృృత్వపు గర్వాన్ని చూర్భం చేశావో గదా! ఈనాడు మనలో ఉన్న మోహం 

సంస్కృతి -ా కళల పట్ట ఉన్న ఆసక్తి, ధర్మ చారాలు — సత్యనిష్ట పేరిట ఉన్న జడభావం 

_ వీటన్నింటిలో ఎంతభాగం నీ అకుంఠిత నృత్యంలో ధ్యస ౦ అముపోతుందో ఎవ 

రెరుగుదురు ? అయినా మానవుని జీవనపవాహం తన మత్తెక్కిన నడకతో ముందుకు సాగి 

పోతూనే ఉంటుంది. ఈనాడు అశోక పుష్పగుచ్చాన్ని చూచి నామనస్సు ఉదాసీనమయి 

పోయింది. రేపు ఏ వస్తువును చూచి, ఏ సహృదయని, హృదయంలో ఉదాసీనత ౪ం 
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ఉదయిస్తుందో చెప్పలేం. నేను ఏ విషయాలు అత్యతం విలవగలవని అనుకుంటున్నా నో, 

ఏ విషయాల[పచారానిై గొంతు చించుకొని అరుస్తున్నానో, వాటిలో ఎన్ని (బతికి ఉంటాయో 

ఎన్నికొట్టుకు పోతాయో, ఎవరు చెప్పగలరు ? 

నేడు బహు మూల్యవంత మనుకుంటున్న నంస్కృృతి ఇలాగే స్థిరంగా ఉండి 

పోతుందా ? స|మాట్టులు, సామంతులు ఎంతో ఆకర్షణీయంగ, మాదకంగా తయారు చేసిన 

ఆచారాలు - సంపదాయాలు నశించిపోయినయ్. ధర్మాచార్యులు మహార్దం అనుకున్న 

జ్ఞానమూ, వైరాగ్యం లుప్తృమయిపోయినయ్, మధ్యయుగంలో ని ముసల్మాను ధనాఢ్యుల 

అనుకరణలో ఉప్పొంగిన రసరాశి ఆవిరిలాగా ఎగిరిపోయింది. అమితే మధ్యయుగపు 

కంకాళం మీద వికసించిన పారి శ్రామికయుగం అనే కమలం ఈ (వకారంగానే ఉండీ 

పోతుందా ? మహాకాలం యొక్క. (పతి పదాఘాతంతో ధరి[తి అదిరిపోతుంది. ఆ అకుంఠిత 

నృత్యపు |పతిచరణం ఏవో కొద్దిగా చుట్టబెట్టుకొనే పోతుంది. అంతా మారిపోతుంది, ఆంతా 

వికృక మె పోతుంది = అంతా నవీనమై పోతుంది, 
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(ప్రాచీన ఛరితను గురించిన గంభీర అన్వీక్షణం భారతీయ నవజాగరణకు గల 

(పధాన లక్షణం. ఐరోపాకు గల భావసంపదలో విజ్ఞానశాస్త్రమే భారతదేశానికి | కొత్త గా 

అనివించింది. దాంతో విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని సంతోష పూర్వకంగా స్వీకరించడం జరిగింది. 

మిగతా అన్ని రంగాలలో భారతదేశం తన (పాచీన సంపదను పునరాలోచన చేసుకొని, తన 

(పావీన జ్ఞానాన్ని నవీనం చేసుకొని నూతన మార్గం మీద పురోగమించింది. ఆంగ్లభాషలో 

'రివై వాలిజం” అన్న పదానికి అంత మంచి ఆర్థం లేదు. నేటి సత్యాంను అనాదరించి 

(తిరస్కరించి), భూతకాలానికి చెంది, నిర్జీవమై పోయిన విషయాలనే మళ్ళీమళ్ళీ చెప్పేవారిని 
పునర్జాగ రణ వాదులు లేదా రివై వలిస్టులు అని అంటాము. రివై వలిన్టు కావడం అంతమంచిది 

కాదు. కాని నవజాగరణలో భూత కాలపు విషయాలు మళ్ళీమళ్ళీ చేయబడతాయి. పునర్జాగ్భతి 

కాలంలో కొన్ని పాచీన సత్యాలు పునర్ణన్మి స్తాయి. ఇది పునర్జాగరణ కాదు, సత్యాల 

పునర్జన్మ. ॥ జాతిబీవనంలో గల కొన్ని నత్యాలు ఏనాటికి చావవు. కొంతకాలంపాటు 

(పచ్చన్నాలయి పోతాయి కాని మళ్ళీ తగు సమయంలో అవి బలాన్ని పుంజుకుంటాయి , 

తమళ క్రి సామర్థ్యాలను నిరూపించుకొంటాయి. భారతదేశంలో వేదాంతంలో పతిష్టించబడ్డ 
సత్యాలు ఈ కోవకు చెందినవి. భారతదేశంలో నవజాగరణ క లిగినప్పుడ ల్లా వేదాంతం 

యొక్క పాత మానవ జాతి ముందు జజ్జలమానంగా (పకాశించింది. వేదాంతం బుద్ధుడికి 

సహకరించింది, వేదాంతం శంకరుడి వ్య క్రిత్వాన్ని [పతిభాయమానం చేసింది. ఆ వేదాంతమే 

కబీరు, నానకు ఉపదేశాలను నత్యంగా నిరూపించింది. ఆ వేదాంతాన్నే (కొత్తగా వ్యాఖ్యా 

నించి రామానుజుడు భ క్తిమార్గాన్ని (పళస్తం చేశాడు. కై )స్వవమతం, విజ్ఞాన శాస్త్రం 

భారతదేశానికి చేరుకున్నప్పుడు భారతదేశం వాటికి స్వాగత సత్కారాలు నిర్వరింప వలసి 
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వచ్చింది. అప్పుడు భారత దేశం మళ్ళీ వేదాంతాన్ని ఆధారంగా [గహించింది. రామమోహన్ 

రాయ్ దయానందుడు, వివేకానందుడు [పారంభించిన నవజాగరణోద్యమ (ప్రభావం నేటికీ 

మనలను పురోగాములనుగా చేస్తున్నది. ఆ ఉద్యమానికి వేదాంతమే వెన్నముక లాంటిది. 

సివృత్తిమార్ష త్యాగం నవజాగరణకుగల రెండవ (పధాన లక్షణం. వివాదం, 

సంఘర్షణ కేవలం మతానికి సంబంధించినవి మ్మాతమే అయిడిం టే ఈ పర్యాయంకూడా 

భారతదేశం నివృ త్తిమార్గాన్ని త్యజించి ఉండేదికాదు. ఎందుకంటే ఉపనిషత్తుల కాలంనుండి, 

బుద్ధుడి కాలంనుండి, ఈ విషయం భారతదేశపు నరనరాలలో జీర్చించుకొనిపోయింది. భారతీయ 

స్వభావంలో నివృత్తి ఒక అవిభాజ్య భాగంగా మారిపోయింది. కాని ఈసారి ఐరోపాలోని 
విప్రవాత్మక భావాలకు భాగస్వామ్యం వహించడంతో, బానిసత్వపు క్రైళంతో భారతదేశం 

వ్యాకులత చెందింది. మంచిమంచి మారణాయుధాలుకాక , జీవితంపట్టగల (పవృ తిమయ 

దృవ్షికోణమే ఐరోపా _శేష్టత్వానికి కారణమని భారతదేశం [గహించింది. ఆ దృక్పథం 

జీవన సంఘర్షణనుండి పారిపోయి సుఖాన్ని వెతుక్కోక, ఆ సంఘర్షణలో తలమునకలుగా 
[పవెశించి, దాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది. హిందూత్యంతో పోల్చిచూస్తే ఇస్తాము (పవృత్తి 

పధానమేకాని హిందువులు ఇస్టామునుండి (పవృ త్తి మార్గాన్ని స్వీకరించలేఎి. ఇస్టాములో సి 

సూఫీ సిద్ధాంతాలు హిందువులకు బాగా నచ్చాయి. ఈ సూఫీ మార్గంకూడా హిందువుల 
వేదాంతంవలె నివృత్తి [ప్రధానమయింది. భారతదేశంలో ఉండగా ఉండగా ఈ విషం 

(నివృత్తి) ఇస్టాంలోకూడా (ప్రవేశించింది. కాని హిందూత్వమూ: ఇస్టాము ఐరోపాలో ముఖా 

ముఖి సంఘర్షణలకు దిగేటప్పటికి జీవితంలో నివృత్తిమార్గం సరియైన మార్గంకాదని ఆలోచించ 
వలసి వచ్చింది. ఈ సందర్భంలోకూడా (పవృత్తిని [కొత్త జీవితదర్శనంగా ఎంచి, భార 

తీయులు దానిని స్వీకరించారని చెప్పడానికి ఎటువంటి నిదర్శనాలు లేవు. స్వామి వివేకా 

నందుడు, లోకమాన్య తిలకు వెదాంతానికి, గీతకు వ్యాఖ్యానాలు (వాసి, భారతీయ వైదిక 

ధర్మోపదేశం (పధానంగా (పవృ త్రిమయమన్ీ, నివృ త్రిమయం కాదని (పతిపాదించారు. ఇది 

హిందూత్వంలో సహజంగా ఉన్నదే. జీవితం సత్యం, [పపంచం స్వప్నమయం కాదు, 

జీవన పరాజయాన్ని వైరాగ్యం అనరు. మానవుని ఇహలౌకిక సుఖాలను పూర్తిగా నాశనం 
చెసే విధానంలో కర్మాకర్మలను గురించి విచారణ చేయకూడదు, అనేటటువంటివి లేదా 
తత్సమానమైన ఉపదేశాలు ఈ యుగానికిచెందిన త త్త్యచింతకుల నోటినుండి తరచుగా విన 

బడేవి. నిజానికి 19వ శతాబ్దపు నవజాగరణ భారతదేశంలో [పవృత్తివాదపు అద్వితీయ 

ఉల్థానమే. 

రామమోహనుడు, దయానందుడు, రామకృష్ణుడు, వివేకానందుడు మొదలగువారు 

[పవృ త్తిమార్దానికి ఎంతటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారంటి హిందువుల తాత్వికదృష్టి పూర్తిగా 

_పవృత్తి మార్గానికి మా్యతమే మాలాధారమని అనిపించింది. దాంతో సన్యాసంకం టె 

గార్వస్యాన్ని _శేష్టమనుకోవడంతో గల అవరోధం తనంతట తానే క్షీణించిపోసాగింది. 
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నగేంద 

రసము : కళానుభూతికి కల సర్వసాధారణ సిద్ధాంతము 

శా న్రీయ నియమ బంధాలను తొలగించుకొని, వ్యాపకమూ, వికాసశీలము అయిన 

స్వరూపంలో కావ్యానుభూతికి సంబంధించిన విశ్వజనీన సిద్ధాంతం రససిద్ధాంతం. ఈ 

సిద్ధాంతం ఆధారంగా (పతి దేశంలోనూ, (పతి కాలంలోను (వాయబడ్డ, సృజనాత్మక సాహి 

త్యాన్ని, అందులోగల (పతి (ప్మక్రియకి సముచితంగా వెలక ట్టవచ్చు. మానవ చైతన్యంలో 

సహజసిద్ధంగా ఉండే భావాన్ని ఆధారంగా స్వీకరించి, మిగతా అన్ని పధాన మనః 

(ప్రవృత్తులను కూడా సమ చితరూపంలో స్వీకరించేటంత సర్వవ్యాప్త స్వరూపం కలిగినటు 
వంటిది రనసిద్ధాంతం. అందుచేత జీవితంలోగల సమ స్త రూపాలకోనూ, రకరకాల విలువల 

తోనూ రససిద్ధాంతానికి పరిపూర్ణ సామరస్యం ఉంది. ఈ సామరస్యంలో భిన్న భిన్న వాదాల 

అంతర్విరోధం సమాహిత మై పోతుంది. ఈ రససిద్ధాంతం మానవ వాదమనే సుదృఢ మైన 

ఆధారశిలమీద స్వుపతిష్టితమై ఉండడమే దీనికి అసలైన కారణం. దేహము-ఆత్మ, 

సామర్థ్యము-అసామర్థ్యము, రాగము-ద్వేషము మొదలగువానితో కూడిన మానవునితోనే 

ఈ రసానికి సంబంధం. కనుక మానవుని భూత, భవిష్యతి, వర్తమానాలతో దీనికి 

అవిచ్చిన్న సంబంధం ఉంది. మానవవాదం మానవుణ్ణి అత్యుత్తమ సత్యంగా ఎంచుకొని 

జీవన వికాసంతోపాటు నిరంతర కియాశీలంగా ఉన్నట్లుగా నే మానవ సంవేదనను చరమ 

సత్యంగా ఎంచుకొని రస సిద్ధ్దా.తంకూడా నిరంతరం వికాసశీలతను కలి*ఉంది. జీవితపు 

హోకడలలో మార్పు వచ్చినవుడెల్లా, మానవవాదపు (పకల్పనలో మార్పులు జరుగుతున్న క్రై, 

సాహిత్యపు హోకడలలో మార్పులు వచ్చినపుడెల్లా రసస్వభావం కూడా వ్యాపకం అవుతూ 

ఉంటుంది. జీవితం నిరంతరం వికాసశీల మైన విధానాలను, అవసరాలను మానవవాదం తనలో 

ఆకళించుకొన్నట్టు, ఒక రిససిద్ధాంతం మ్యాతమే రోజురోజుకూ మారుతున్న సాహిత్యానికిక ల 
అవసరాలను తీర్చగలుగుతుంది. జీవితపు భూమికతో మానవత్వంకంటె మహత్తర సత్యం 

అ”ర్భవించనంతవరకూ, సాహిత్యపు భూమికలో మానవ సంచేదనను మించిన రమణీయ 

సత్యం కల్పించబడనంతవర కూ, రనసిద్దాంతాన్ని మించిన [ప్రామాణికమైన సాహిత్య 

సిద్ధాంతం ఊహించడానికి అవకాశం ఉండదు, 

వినోబాభా వే 

(పొ రన 
థి 

ఓం అసతోమా సద్దమయా 

తమ సోనూ జ్యోతిర్గమయ 

మృతో కర్మా అమృతంగమయ 

(ఓ భగవంతుడా ! అసత్యమునుండి సత్యము వంకకు నన్ను తీసుకుపో, 

చీకటి నుండి నన్ను వెలుతురులోకి నడిపించు. 

సుతుఃవు నుండి అమృతత్వమునకు నన్ను కొని పొమ్ము) 
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పె ఉపనిషన్మంతం మనం (ప్రస్తుతం ఏ దశలో ఉన్నామో, మనం ఏ దశకు 
పురోగమింపవలసి ఉన్నదో, తెలియచేస్తుంది. మన (పస్తుత దశను జీవుని దథతో పోల్చవచ్చు. 

చరమ దశను శాశ్ళతి స|దూపమైన శివుని స్థితితో పోల్చవచ్చు. [ప్రస్తుతం మనం అసత్యం, 

అంధకారం, మృత్యువు అనే దశలలో ఉన్నాం. ఇది జీవునిదశ. ఇక్కడ నుండి మనం సత్యం 

పకాళం, శాశ్వత జీవనం ఆనే దశను చేరుకోవడానికి పురోగమించాలి. ఆది శివత్వ దశ. 

“అసత్యం నుండి సత్యం వైపు నన్ను నడిపించు" అని మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడః 
“అసత్యం నుండి సత్యంవై పు పురోగమించాడానికి నేను ఎల్టప్పుడు (పయత్ని సానని' (ప్రతిజ్ఞ 

చేస్తున్నా మన మాట. (పయత్నం చేయడానికి గల అభిలాష ఆధారంగా లేనంతవరకు _పార్ధన 

అర్ధరహితం. నేను అప్పుడప్పుడూ “అసత్యం నుండి సత్యంవై పు నన్ను నడిపించమిని 

(పార్జిన్తుంటాననుకోండి. కాని ఆ ఆదర్శాన్ని కార్యాన్వితం చేయడానికి (పయత్నించను, 

పయత్నరహితుడనై. ఉంటాను. లేదా దానికి విరుద్ధంగా ఆచరిస్తుంటాను అనుకోండి, అప్పుడు 

నేను ఏ దిశలోను పురోగమించను. అది నాగపూరు నుండి క లక తాకు పోయే రైలులో 

కూర్చోని, క లకతాకు కాకుండా జొంబాయిషో వాలని కోరుతూ, (పార్ధిస్తున్నట్టుగా ఉండగలదు. 

అసత్యం నుండి సత్యంచవై పు నడిపించమని |పార్థిస్తున్నప్పుడు ఆలా ఆదిలో పురోగమించడానికి 

[ప్రయత్నం చేయాలి. [పయత్నరహిత మైన _పార్ధన కానేకాదు. కనుక (పార్థనలో అసత్యం 

నుండి సత్యంవై పు తన మార్గాన్ని మార్చుకోవాలని, దానిని సాధించడానికి పఏలైన [పయత్నా 

లన్నీ చేద్దామనే నిజాయితిగల (ప్రతిజ్ఞ పార్థనలో ఇమిడి ఉంది, 

ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉన్నట్టయితే మరి ప్రార్థన చేయడమెందుకని ఎవరన్నా 
అడగవచ్చు. కాని మనం (ప్రయత్నం చేయగోరుతున్నాము. కనుకనే పార్థన అవసరం 

అవుతుంది. ఆది ఎలాగ ఆంబే-నేను 'పయత్నం చేయవలసిన వాడినే కాని [ప్రయత్నం 

ఫలితం నావశంలో తేనటువంటిది. అది భగ వదిచ్చమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదీగాక నేను 

ఎంతమాతం [పయత్నం చేయగలుగుతాను ? [ప్రయత్నం చేయడానికి కావలసిన నాశకి పరి 

మితం. నేను వంటరి వాణ్ణి, భగవత్సహయం లేకుండా నేను ఎంతని సాధించగలను ? సత్య 

మార్గంలో పురోగమించడానికి నేను (పయత్నిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, భగవత్య్థప లేకుండా నేను 

నాలక్యాన్ని చేరుకోలేను, నేను ఆ మార్గాన్ని అధిగమించడానికి (ప్రయత్నించవచ్చు కానిసాఫల్యం 

పొందుతానని ఎవరు చెప్పగలరు ? కనుక తనంతట తానే లతాన్ని సాధించ గల ననుకోవడం 

అర్థ రహితం, విత్తునాటడం మన చేతుల్లో ఉంది కాసి దాన్ని ఫలింప చేయడమనేది భగవంతుడి 

చేతుల్లోఉంది. కనుక [పయత్నాన్ని (ప్రోత్సహించడానికి, _దానికిబలం ఇవ్వడానికి (ప్రార్ధన 

అవసర మవుతుంది. [పయత్నంతో కూడిన (పార్థన బలాన్నిస్తుంది. |పతీవాడు తనశక్షి సామర్థ్యా 

లన్నింటిని కూడగట్టుకొని పయత్నం చేయాలి. ఇంకా ఎక్కువ శకి సామర్థ్యాలు ఇమ్మని 

భగవంతుణ్ణి (పార్థించాలి. ఇదీ (పార్థనకు గల నిజమైన అర్థం. 

(పార్ధన అద్భష్టవాదం, కర్మవాదం రెండింటి సమ్మేళనం, అదృష్ట వాదంలో 

(ప్రయత్నానికి స్థానం లేదు కనుక అది అర్థ రహితం. కర్మవాదం అహంభావ (పధానం 

కనుక అహంకారానికి హేతువవుతుంది. కనుక ఈ రెండింటిని వేరు వేరుగా ఒప్పుకోవడానికి 
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వీలు లేదు కాని వాటిని విడిచి పెట్టడానికి కూడా వీలు లేదు. అదృష్టవాదంలో సహజ సిద్దంగా 

ఉన్న వినయం మంచిదే. ఆదే పిధంగా కర్మవాదంలో గల (ప్రయత్న భాగం కూడ మంచిదే, 

అవసరమయిందే. (పార్థన ఈ రెంటిని ఒక చోటికి తెస్తుంది. భగవర్గీత ఈ [కింది విధంగా 

(ప్రార్థనలో గల తాత్పర్యాన్ని వివరిస్తుంది. 

'ముక్త సంగోఒనహంవాదీ ధృత్యుత్సాహ సమని-త | 

ప్రార్థన అనగా అహంకారం లేనటువంటి వయత్నం అని అర్థం. కనుక “అసతోమా 

సదమయ' అన్న (పార్గనకు సమ|గమైన అర్థం “నేను అసత్యం నుండి సత్యంవై పు నడవ 

డానికి, ఎడతెగని పట్టుదలతో, అహంకార లేశం లేకుండా పయత్నిస్తానుు,” (పార్ధనకు గల 

ఈ అర్ధస్ని మనస్సులో పెట్టుకొని మనం రోజూ 
థ ప్ 

ఓ భగవంతుడా! 

అసత్తు నుండి నన్ను సత్యానికి చేర్చు, 
తమస్సు నుండి జ్యోతిస్సుకు చేర్చు, 

మృత్యువు నుండి అమృత త్వానికి చేర్చు. 

అని |పార్థించాలి. 

చంద్ బర్హాయి 

పద్మావతి వినాహము 

పద్మ సేన భూపతికి సౌజన్యవతి యగు ఇల్హాలు ఉండేను, 

ఆమె చం|ద సూర్య (ప్రభలు కల కూతురును కనెను, 

ఆ బిడ్డ చంద సూర్య పభలు కలసి ఒక చోట ఉన్నట్టూ 

లేదా పదార్వన్నెల సువర్రం వలనూ ఉంది 
Ee 

యావనం పొటమరిసుండగా ఆమె అమృత పానం చేసి నట్టుంది. 

ఆమె ముఖం విక సితకమలం. 

నే తాలు, కనుభెమలు 

[భమరాన్ని, లేడిని, ఖంజన పక్షిని మించిపోయాయి. 

దంత పంక్తి వ్రాలసు, నాసిక రాచిలుకను 

పెదవులు బింబ ఫలాన్ని, 'కేశపాశం కృష్ణ సర్పాన్ని జముంచినాయి, 

పట్టపు బేసుగ, సింహం, హంన, ఈ మూడింటినడకల 

సౌందర్యాన్ని కలిపి (బ్రహ్మ ఆమ నడకల సోయగాన్ని 

సృష్టించాడా లని అనిపిస్తుంది. 

పవ్మని వలెనున్న పద్మావతి రూపం 

కాముడు కామినీ రూపాన్ని సిర్మించినట్లుంది . 
౦ ర 
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పశు పక్షులు, సురనర మునివరులను కూడా మోహింప చేసేట్టుగా, 

కాముడు రూపరాశి అయిన కామినీ రూపాన్ని నిర్మించి నట్టుంది . 

శుభ సాము దిక లక్షణాలు కలిగి 

ఆమె చతుష్షష్టి కళలలో ఆరితేరిండి, 

చతుర్దశ శాస్తా 9లు, షడ్విధ సాహిత్యాలు నేర్చింది. 

ఆమె [పేమ పసంతంతో సమాన మైంది. 

సకియలతో ఆడుకుంటూ రాజ భవనంలో తిరిగేది, 

ఉద్యాన వనాలలో నివసించేది, ఒకనాడు 

ఒక రామచిలుక కంటికి కనిపించేటప్పటికి ఆమె హృద 
యం ఉల్పాసంతో నిండి పోయింది. 

రవికిరణాలకు చక్రవాక పక్షి గగుర్చొడిచినట్టు ఆమె హృదయం ఉల్లాసంతో నిండి 

పోయింది. 

అరుణాధరాలను బింబఫల కుని భ్రమించి 

ఆకీర్తం బింబఫలాన్ని రుచి చూద్దామని గంతు పెట్టి వచ్చింది. 
బింబఫలాన్ని ముక్కుతో పొడుద్దామన్న లోభంతో వచ్చిన ఆ చిలక ఆమె చేతిలో 

పట్టు పడి పోయింది. 

హర్షోల్దాసంతో నిండిన ఆమె కీరాన్ని రాజ భవనంలోకి తీసుకుపోయింది. 

అనుపమ రత్నమణి ఘటిత మైన పంజరంలోకీరాన్ని సురక్షితం చేసింది. 

కీరాన్ని సురక్షితం చేసింది ఆటపాటలు మరచి పోయింది. 

కీఠానికి రామనామం నేర్పడంలో ఆమె మనను లీనమయి పోయింది, పొంగి పోయింది. 

కీరం ఆరాకుమారి శరీరాన్ని నఖశిఖ పర్యంతంగల సౌందర్యాన్ని గమనించి, 

విధాతకోర కోరి ఈ పద్మిని స్వరూపాన్ని నిర్మించాడు. 

కేళాలు కుటిలాలు, ముఖం పుష్ప సదృశం, స్వరం కోకిల స్వర నమాశం. 

గంధం పద్మగంధం, వయస్పంధిలో ఉన్న ఆమె మందగతి నడకలు రాయంచ 

నడకలు 

' శరీరం శ్వేతవస్తా9లలో (పకాశిస్తున్నది. 

నఖాలు స్వాతి బిందువుల్లాగ కోధిస్తున్నయ్. 

ఆమె దెహ సౌగంధ్యం చేత తుమ్మెదలు దారులు తప్పాయి. 

ఆమెను కండ్డతో చూచి ఆ శుకం సుఖాన్ని పొందింది. 

ఈ విగహం రచింపబడ్డ రోజే శుభదినం. 

ఉమా శంకరుల కృపవలన ఈ అందాల రాణి 
ఖా 

పృథ్వరాజుతో హృదయ సాంగత్యం పొందుగాక | 
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వర్షాకాలపు రాతి 

కటిక చీకటిగా ఉంది. 

అతి సుకుమారంగా ఉంది యువతి. 

మార్గంలో వేలాది మిణుగుపురుగులు 

కుండపోతగా వర్షం కురుస్తున్నది. 

కీ మాధవా! [పథమ (పణయం మూలాన ఆమె ఫీశురాలై ఉంది. 

స్వయంగా ఆమె వద్దకు వెళ్ళి అమెను గమనించు 

(ఆ తరవాత) నికు తోచిట్లు వ్యవహరించు. 

మార్గ మధ్యంలో యమునా నది భయంకర |పవాహం. 

ఎలా దాటగలుగుతోందో పాపం 

తీ బుద్ధి మంతుడా ! |పియుడా ! సంయోగ సుఖమనే 

“భావం ఆమెకు అ[పధానం, పనికి రానిది. 

అంతా తెలిసీ నీవు ఆ సుందర వదనంపట్ట ఇంత ఉదాసీనంగా ఎందుకు ఉన్నావు ? 

ఎందుకు సిగ్గిల కుండా ఉన్నావు! 

మధువు తనకు తానై [భ్రమరం వద్దకు [పపవహించడం 

ఇంతకు ముందు ఎవరై నా చూశారా ? 

సఖీ, మొదట కురులు అలంకరించుకొని, మంచిగంధం అలదుకో 

ఆ తరవాత చంచలమైన కండ్డకు కాటుక దిద్దుకో. 

ప్రియుడి దగ్గరకు వెళ్ళేటప్పుడు శరీరాన్ని మెలిమునుగుతో ఆచ్చా దించుకో, 

అక్కడికి వెళ్ళిన తరవాతకూడా [పియుడికి దూరంగా ఉండు- 

అతనే నిన్ను స్వయంగా కోరుకోవాలి. 

ఆవలి ముఖం పెట్టి మాట్లాడి, సిగ్గును అభినయించు. 

అపాంగ వీక్షణాలతో అతని హృదయంలో కామాన్ని రేకెత్తించు. 

కుచ(పదేశాన్ని ఆరచాటుగా ఉంచు, మాటిమాటికి 

సీవీ బంధాన్ని విగించుకుంటూ ఉండు. 

అలిగినట్టుగా నటిందు. కామకేళిలోని రసాన్ని (ఆనందాన్ని) 

కొద్దిగా మిగిల్సిఉంచుకో. దానివలన ఆతడు మాటి. 

మాటికి సీ వద్దకు రాగలడు. 

కామకేళీ విలాసాలను గురించి ఇంకా ఎంతనిచె ప్పేది సఖి! 

కామదేవుడే గురువై అన్ని రహస్యాలు నేర్పుతాడు. 

(చతురురాలై న సఖి రాధకు సంభోగవిషయాన్ని గురించి 
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ఇలా చెబుతున్నదని విద్యాపతి అంటున్నాడు.) 

8. _ (నాయిక సఖితో ఇలా అంటున్నది.) = 

మనోరథపూ ర్రికై నేడు నేను హరి సమాగమానికై వెళ్ళాలి. 
నాకెంతో విరాళిగా ఉంది. 

కాని ఇంటిలోని పెద్దవారు నిదించేటప్పటికి చం్యదుడు ఉదయించాడు, 

(అందుచెత ఆమె చం,దుణ్ణి సంబోధిస్తూ ఇలా అంటున్నది.) 

చం[దుడా ! సీ వ్యవహారం బాగుండలేదు. నీవు కూరుడవు. 

ఇటువంటి నీచ బుద్ధి కలవాడవు కనుకనే నీకు కళంకం అంటింది. 

అయినా నీకు భయంలేదు. (బుద్దిని పోనిచ్చుకున్నావు కావు ) 

(పపంచంలొని ఆడవారు సి ముఖాన్ని జయించారు. దాంతో 

నీవు ఆకాశ వీధుల్లోకి పారిపోయాను. 

అక్కడకూడా నీవు రాహువు పాలబడ్డావు పాపం అటువంటి 

నిన్ను ఏమని తిక్పది ? 

విధాత తన శ క్రినంతా వ్యయంచేసి, నెలరోజులు కష్టపడి 

నీకు సమ స్తకళలు పూర్ణబలం కలిగిస్తాడు. 

కాని ఈ పాపకృ్ళత్యాల మూలాన్నే, మరునాటినుండే నీవు క్షీణించిపోతావు. 

విద్యాపతి అంటున్నాడు. 

ఓ యువతీ! చందుణ్ణి నిందించబోకు. 

అతను పదునారు రోజులే వెన్నెల కురిపి సాడు. 

ఆ తరవాత నీకిష్టమైన చీకటి రాత్రులు రానేవస్తాయి. 

4. ఓ రాధానుందరీ! ని వదనశ్రీ స్వయంగా చాలా 

ఉ తమంగా ఉంది. 

అందుచేత చం|దుడి సౌందర్యం దొంగిలించావన్న నేరం 

నీమీద పడుతుంది. 

గహణ సమయమని |గహించి వెళ్ళిపో. 
ఎవరివై వు కన్నార్పకుండా చూడబటోకు. 

లేకపోతే చం్యదుడనే [భమతో రాహువు నిన్నే 

(మింగివేయగలడు. 

కాటుకతో నీ కళ్ళు నిగ్గుతేలాయి. 

చూపులు వేటగాడి ఎక్కు- పెట్టిన బాణాల్హా ఉన్నాయి. 

ఎవడైనా నీవైపు కన్నార్చకుండా చూశాడో, ఖంజనపక్షి అనే 

భ్రమతో నీ కండ్లను దొంగిలించుకోపోగలడు, 
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చందుడు అమృతాన్ని సము|దంనించి దొంగిలించాడు. 

అందుచేత రాహువు ఆతన్ని వెంటాడతున్నాడు. 

సీవు చం్యదుణ్ణి దొంగిలించావు కదా! 

మరి రాహువు నిన్నుకూడా వెంటాడగలడు. 

విద్యావతి అంటున్నాడు. 

సుందరీ నీవు నిర్భయంగా ఉండు, 

ఎందుకంటే నీ ముఖానికి చందునికి పోలి కేలేదు. 

చం|దుడు సకలంకుడు, నీ ముఖం నిష్క_లంకం. 

కవీరుదాను 

దోహాలు 

రెండు శరీరాల్లో ఒక చై తన్యంవలె ఈ తత్త్వము (జీవాత్మ) 

ఆ తత్వము (పరమాత్మ) ఒక టే. 

నా మనసులోని మాటను నీ మననుతోనే (గహించు. 

నేను ఉన్నప్పుడు భగవంతుడున్నాడు, ఇప్పుడు 

భగవంతుడున్నాడు, నేను లేను, 

(ప్రమమార్షం ఇరుకై నది, అక్కడ ఇద్దరికి చోటులేదు. 

ఆకాశం గర్జిస్తున్నది, అమృతం వర్షిస్తున్నది. 

మేఘాలు శ్యామలంగాను, గంభీరంగాను ఉన్నాయి. 

నలువై పులా విద్యుల్లతలు మెరుస్తున్నాయి. 

కబీరుదాసు నిలువెల్లా తడిసిపోతున్నాడు. 

హన్యమే నా నివాసమనే వాక్యం మధురంగా వినిపిస్తున్నది 
నా (శరీరం) లోని (పతి నరమూ ఒకదీపం. ఓహ్ కరుణామయుడు 

దర్శనమిస్తున్నాడు. 

నా నేత్రాలే గదులు, కనుపాపలే శయ్యగా అమర్చాను 

కనురెప్పలనే పరదాలను వేసి నా (పీయుణ్ణి మురివించాను, 

నయనాలలోకి రావయ్యా, నిన్నిక్కడ బందీగా చేసాను 

నేను ఇతరులను చూడను, నిన్ను చూడనివ్వను. 

నా [ప్రియుడు విదేశాల్రోఉం టె, ఉత్తరాలు వాసిఉండేదాన్ని 

నా శరీరంలో, నా హృదయంలో, నయనాల్లో నిండిఉండేవానికి 

ఏమి (వాసేది? 
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8. సీ |పభువు నీలోనే ఇమిడి ఉన్నాడు, పుష్పంలో సుగంధంవలె 

కస్తూరిన్చుగం గడ్డిలో వెదకినట్లు, సీవు బయటి [ప్రపంచంలో 

వెదుకుతుంటావు. 

9, లోపలా బయటా వెదకీాాపవెదకీ కబీరు ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయాడు. 

బిందువు సము[దంలో కలసిపోయిన తరవాత దాన్ని ఎవడు 

వెదకి వెలికి తీయగలడు ? 

10. ఎదురు చూసి-చూసి, నా కండ్లు కాయలుకాశాయి. 

నామస్మరణ చేసీచేసీ, నా నాలుక వూసిపోయింది. 

11. నానయనాలు వియోగమనే భిషాపా్యత ధరించి బై రాగులవలె ఉన్నాయి 

దర్శనమనే మాధుకరాన్ని అడుక్కుంటూ; రా తింబవళ్ళు తృ ప్రివహించి ఉన్నాయి. 

12. ఆత్మానుభవ జ్ఞానాన్నిగురించి అడిగితే ఏమ) చెప్పేది 2 

మూగవాడు బెల్లంతిని దాని రుచిగురించి ఏమని చెప్పగలడు ? 

13. వాయసకాడో, వ్యాపారస్తుడో దస్త్రం వాస్తాడు. 

ఏమి [వాయాలని అంతర్ముఖు డై నవ్పుడు [వాయదలచుకున్నది 

హృదయంలో ఉన్న పుడు, సాధకుడు ఎల్టెడలా వియుణ్లై చూసాడు. 

14. లోగడ ఈ హృదయం ఇతరజీవులను తినే కాకివంటిది. 

ఇప్పుడది ముత్యాలుతినే హంసగా మారిపోయింది. 

15. హృదయం గెలుపు నీ గెలుపు, హృదయపు ఓటమియే నీ ఓటమి 

హృదయంమీద నమ్మకముంచితే పియజ్ణి పొందగలుగుతారని 

కవీరు చెబుతున్నాడు. 

16. నన్నెందుకు తొక్కుతున్నావని మట్టి కుమ్మరివాడితో అంటుంది 

నేను నిన్ను తొన్కేరోజు కూడా అట్లాగే వస్తుందిలే. 

17. తోటమాలి రావడంచూచి మొగ్గలు ఎలుగెత్తి ఆ|క ందనం 

చేస్తున్నాయి 

వికసించిన పువ్వులు ఇవ్వాళ కోతపడుతున్నాయి 

రేపు మీ వంతు. 

ధరి|తి కాగితంగా, సమస్త కాననం కలంగా చేసి 

ముదాల జలాన్ని సిరాగా చేసి వాసినా 

నాపభువు గుణగణాలను పూర్తిగా |వాయలేను 

19. మాయాదీపం చుట్టీ నరుడు పురుగువోలె తిరిగి తిరిగి 

భ్రమించి దానిలో పడి నశిస్తాడు. 

గురు[పబోధం వలన తప్పించుకు తిరిగే సాధువు అరుదు. 
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20. 

21, 

22, 

24. 

శూరుడికి శిరస్పూ లేదు, దాతకు ధన సంపదా లేదు. 

పతిివతకు శ్షరీరములేదు, ఆమె భక్తి మనస్సులో ఉంటుంది 

వసంత బుతువు యాచకుడై రాగా, 

వృక్షాలు సంతోషంతో ఆకులు ఇచ్చి వేసాయి. 

(వెంటనే) వాటికి నవపల్లవాలు లభించాయి. 

దాత ఎన్నటికీ నష్టపోడు 

సత్యానికి శాపభయం లేదు. సత్యాన్ని కాలం భక్షించ లేదు. 

సత్యానికి సత్యమె లభిస్తుంది సత్యం సత్యంలో కలసి పోతుంది. 

వాదవివాదం మోరవిషం, మాట్లాడటం ఒక వ్యసనం 

నిశ్శబ్దంగా ఉండి అందరి మాటలు సహించు, మనస్సులో శాశ్వత నామాన్ని జపించు. 

వృషాలు ఎన్నటికీ పంద్దు తినవు, నదులు నీటినికూడ బెట్టవు. 
పరమార్థం కోసరమే సాధువులు శరీరాన్ని ధరిస్తారు. 

కవీరుదాను - గీతాలు 

ఎకుడ వెదకుతున్నావు నేను నీలోనే ఉన్నాను కదా! 

నేను దేవాలయంలో లేను, మసీదులోనూ లేను. 

నేను కాబాి'లో లేను, కెలాసంలోనూ లేను, 

నేను కర్మకాండలో లేను, యోగవై రాగ్యంలోనూ లేను. 

ని౪ంగా నవ్న వెదకేవాడివై తే, క్షణం సేపు వెదకితే 

నన్ను వెంటనే చూడగలవు. నన్ను కలుసుకో గలవు 

ఓ సాధూ ! కబీరు మాటవిను. ఆపభువు (పతిశ్వాసలో 

శ్వాసవలె ఉన్నాడు 

నా శరీరంలో చం దుడు _పకాశిస్తున్నాడు. 

కాని న్నాగుడ్డి కళ్ళు చూడ లేవు. 

నా శరీరంలో చందుడూ ఉన్నాడు. సూర్యుడూ ఉన్నాడు. 

శాశ్వత తత్వపు అనాహత నాదం నాలో | మోగుతున్నది. 

కాని నా చెవిటి చెవులు దాన్ని వినలేవు. 

సపర భేదంతో అలమటించినన్ని రోజులు 

అతని చేతులు అభావంతో కూడి ఉన్నాయి. 

స్వపరబుద్ధి పట్టగల (పేమ నశించినపుడే 
(ప్రభువు పని సంవూర్ణత చెంది నట్లు, 



కవీరుదాను _గితౌలు 

(పతి పనికి గల లక్ష్యం జ్ఞాన పాపి. 

జ్ఞానం సంపాప్తించి నపుడు పని ముగిసిన ట్ర. 

3. నది, నదీ తరంగాలు ఒకటే, నదికి తరంగాలకు భేదమెక్కడిది 7 

తరంగాలుపెకి లేచినాసరే తరంగాలు విరిగి [కింద పడినాసరే 

ఆ రెంటికి భేదమేమిటి ? 

ఏదో పేరు మార్చి తరంగం అనగానే 

దానిలోని జలతత్వం మారిపోతుందా ? 

పరమ [బహ్మ తత్వంలో శబ్దాలు పూసలవలె ఉంటాయి. 

ఆ తావళంవై పు జ్ఞాన ద్నృక్కు.లు సారించి చూడు. 

4. మిత్రమా! లే, నిద చాలించు 

రాతి గతించి పోయింది, పగటి సమయాన్ని కూడా పోగొట్టు కొంటాదా* 

మేల్కాన్న ఇతరులు రత్నాలు వ[జాలు సంపాదించు కున్నారు. 

ర్రీ బుద్ధి తక్కు_వదానా ! సీవృ నిదలో అంతా పోగొట్టుకున్నా వుకదా ! 

సీ ప్రియుడు బుద్ధిమంతుడు, సివు బుద్ధిహినురాలివి. 

సీ పియునిశకై నీవు శయ్య యేర్పాటు చెయ్యలేదు. 

పిచ్చిదానా ! పిచ్చిపిచ్చి పనులతో కాలహరణం చేశావుగదా! 

సీ యౌవనం వ్యర్థంగా గడిచి పోయింది. 

సీవు నీ ప్రియుణ్ణి తెలుసుకోలేక పోయావు. 

మేలుకో, మేలుకో, నీశయ్య కాళీగా ఉంది. 

అతను ర్యాతే వెళ్ళిపోయాడు. 

ఆతని (భవ్య) సంగీతంతో వికలమెన హృదయంగల 

పడతియే (జీవాత్మ, మేల్కొంటుందని కబీరు అంటున్నాడు. 

సీతా స్వయంవరము 

రఘవీరుని రూపాన్ని చూచి, దేవతలకు మొరలిడి, 

ధైర్యం కూడగట్టుకొని, 

కన్నుల సుమా శువులు నిండ, శరీరం పులకరించ, 

కండ్రార రాముని శోభగాంచి, తండి ప్రతిన ఛావించి 

సీత మనన స్సులో త్షోభించింది. 

“అయ్యో! తండి దొరుణ _పతిజ్ఞ పూనాడే 

లాభ నష్టాలను గురించి ఆలోచించడెే, 
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భయా కాంతులై న మంతులు (మంచి) సలహాలు ఇవ్యక ఫోయారే, 

బుధ సమాజంలో చాలా అనుచితమైన కార్యం జరిగి పోయిందే. 

కులిశ సమానమైన కఠోరధనువు ఎక్కడ? 

శ్యామల మృదు గాతుడయిన కిశోరు డెక్కు_డ? 

మనస్సును ఎలా చిక్కబట్టుకొ నేదయ్యా భగవంతుడా : 

శిరీష పుష్పక ణం వజాన్ని ఎలా చేధించ గలుగుతుందయాా ? 

సమస్త సభాసదులకు మతులు పోయినయ్. 

ఓ శంభు చాపమా! ఇప్పుడు సీవేగతి నాకు 

సీ భారమంతా [పజలపె వేసి, 

రఘపతిని చూచి తేలిక అయిపో! (అని పరితవించింది సీత) 

అతిగా పరితపిస్తున్న సీతకు క్షణాలు యుగాలుగా 

కనిపించాయి. కాలం ఆగి పోయిందా అని అనిపించింది. 

(ప్రభువును చూచి, మళ్ళీ కిందికి చూస్తుంది. 

ధరి[తి మీద లోల లోచనాలు విరాజిల్లు తున్నాయి. 

విధు మండలంలో మనసి జమీన యుగ్మం నడయాడుతున్నది. 

[భమరాలను పోలిన మాటలను ఆమె తన ముఖ పంకజంలో బంధించింది. 

లజ్ఞా రూపమైన నిశిని చూసి, ఆ్యభమరాలు బయటికి రావటం లేదు. 

లోచన జలం కనుకొలుకుల్లో పరమ లోభి 

చేతిలో బంగారంవలె, ఆగి పోయింది. 

వ్యాకుల త్యం వల్ల సంకోచం పొంది. 

ధైర్యం వహించి, హృదయంలో విశ్వాసం పూని, 

“మనో వాక్కాయ కర్మల నా |పతినలు నెరవేర్చి ఉంటే, 

రఘపతి చరణ కమలాల పె నాకు అచంచల అనురాగం ఉన్నట్టయితే. 

సర్వంతర్యామి అయిన ఓ సర్వేశ్వరుడా ! 

నన్ను రఘవీరుని దాసిగా చెయ్యి, అని అనుకుంది. 

ఎవరిపట్ట ఎవరికై తే నిజమైన అనురాగం ఉంటుందో 

వారివారికి తప్పకుండా లభిసారు; ఇంచులో ఏమీ సందేహం లేదు 

(ప్రభువును చూచినపుడు ఆమె ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పక టించింది. 

కృపానిధానుడై న రాముడు సర్వం (గహించాడు. 

సీతను చూసి రాముడు ధనస్సును 

గరుడుడు లఘసర్పాన్ని చూసినట్టు చూశాడు. 

రఘవంశ మణి అయిన రాముడు హార కోదండాన్ని 

చూడడం లక్ష్మణుడు గమనించాడు. 



స్తా స్వయంవరము 

పులకితగ్యాతుడై . కాలితో నేలను త్నతూ అన్నాడు 

రీ దిక్కుంజరాల్హారా ! కమఠమా 1! శేషుడా । ఆది వరాహమా! 

ఓర్పువహించి ధరణిని ధరించండి, కంపించబోకండి. 
రాముడు శివ చాపాన్ని విరచ బోతున్నాడు. 

జాగరూకుల్టై ఉండండి, నా ఆజ్ఞను మన్నించండి. 

రాముడు చాపాన్ని సమీపించినపుడు 

స్రీ పురుషులు తమ తమ అదృష్టాన్ని ఎంచుకొన్నారు. 

అందరి నందేహాలను, అజ్ఞానాన్ని, 

మంద బుద్ధులగు రాజుల గర్వాన్ని 

భృగుపతి పరశురాముని గొప్ప అహంకారాన్ని, 

సురమునివరుల పిరికి తనాన్ని, 

సీత యొక్క ఖేదాని , జనకుడి పశ్చాతాపాన్ని, 

రాణుల మనస్సులలోగల దారుణ దుఃఖాగ్నిని, 

వీటినన్నింటిని మూటగట్టి, 

శివ చాపమనే నౌకమీద పడవేసి 

రామ బాహు బలమనే అపార సింధువు 

దాటుదామంటే నావికుడే లేడు. 

రాముడు [సజా సమూహాన్ని విలోకించాడు. 

అందరు చితంలోని బొమ్మలవలె స్థాణువులై ఉన్నారు. 

ఎక్కువగా వ్యాకులం చెందిందని రాముడు సీతను 

(పత్యేకంగా చూశాడు. 

నిమిషాలను కల్పాలుగా గడుపుతున్న సీతను 

(ప్రత్యేకంగా చూశాడు 

తృషితుడైె, జలందొరక్క శరీరం విడిచివేసిం తర్వాత 

అమృత సాగరం లభిస్తే లాభం ఏమిటి ? 

పొలాలు ఎండి పోయింతర్వాత వానలు కురిస్తే లాభం ఏమిటి ? 

అవకాశం చేజారి పోయిన తర్వాత పశ్చాత్తాప పడితే లాభం ఏమిటి ? 

అలా తలంచి వభువు జానకిని చూశాడు. 

అత్యధిక మైన పీకిని గమనించి పులకించాడు. 

గురువుకు మనస్సులో నమస్కరించాడు. 

అతి లాఘవంగా వింటిని చెత బట్టాడు. 

పెకి లేవనెత్తి నప్పుడు అది మెరపులా మెరసింది. 

ఆకాశం ధనుష్ మండలంలా ప్రతిభా సించింది. 

(48) 
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నస్సు చేతబట్టి ఎక్కు పెట్టి ఎప్పుడు వంచాడో, ఎవరూచూ 

డలేదు, ఆశ్చర్యచకితులై. నిలబడి పోయారే కాని, 

క్షణంలో రాముడు ధనస్సును మధ్యకు విరిచేశాడు. 

భువన భాండాలలో కఠోరరవం వ్యావించింది. 

సూర్యాశ్యాలు మార్గం తప్పి సంచరించాము. 

దిగ్గజాలు తల్లడిలాయి. 

అహా, కోల, కూర్మాలు కలవర పడ్డాయి 

భూమి, దానిని మో సేవారూ వణికిపోయారు 

సురలు, అసురులు, మునులు చెవులు మూసుకొని 

ఏమిటా ఈ (బహ్మాండరవం ? అని వికలులై ఆలోచించారు 

తులసీదాసు అంటున్నాడు “రాముడు కోదండాన్ని ఖండించాడు” 

(అప్పుడు) వాళ్ళంతా జయజయారావాలు చేశారు. 

రఘవరుని బాహుబలం సాగరం. 

శంకర చాపం నౌక. 

దాని ఆధారంగా [గహించినవారి 

[భమలు అన్నీ ముణిగి నశించిపోయాయి. 

కవితావలి 

1. అయోధ్యాపురంనుండి వెలువడి 

రఘపిరుని [ప్రియురాలు (సీత) చాలా ధైర్యంతో 

నాలుగు అడుగులు వేసింది. 

(ఆమె) లలాట ఫలకంపై స్వేదబిందువులు మిలమ్లా మెరిసాయి 

మధురాధరాలు ఎండిపోయాయి, 

“ఇంకా ఎంతదూరం పోవాలి ?' 

పర్గకుటీరం ఎక్కడ నిర్మించుకుందాం ? అని అడగసాగింది. 

[వియురాలి ఆతురత చూని 

[పియతముని మనోహర నయనాల నుండి 

కన్నీటి బొటు జల జలా రాలాయి. 
య 

2. ప్రయా : లక్ష్మణుడు బాలకుడు. 

నీళ్ళు తేవడానికి వెళ్ళాడు. 

ఒక ఘడియ సేపు ఎక్కడైనా నీడలో నిలబడి ఎదురు చూద్దాం 

చెమట తుడిచి గాలి విసురుతాను. ' 
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ఇసుకలో కాలిన చరణాలను కడుగుతాను. 

[పియురాలి అలసటను [(గహించి (ట్రీ రామచం|దుడు 

చెట్టు పీడన కూర్చొని చాలా సేపు ఆమె కాళ్ళలోని ముండ్హు 

తీసాడు అని తులసీదాసు అంటున్నాడు. 

నాథుని [పేమను చూచి జానకి శరీరం రోమాంచిత మెంది. 

(ఆమె) కండ్లలో నీళ్ళు నిండాయి. 

3. శ్యామ వర్ణంగల వానికి, గౌరవర్ణం గల వానికి మధ్యన ఒక నారి ఉంది. 

సకియా ! నావలె చూడవే ఆమె అందం. 

ఆర ణ్యమాద్దానికి పనికి రానిది, అతి సుకుమారి ఆమె. 

ఎలా నడిచి పోగలుగుతుందో కదా! 

ఆమె చరణ స్పర్శకు మహేతలం సంకుచిత మై పోతున్నది. 

తులసీ అంటున్నాడు. 

ఆ సకియ మాటలు విని [గామ స్రీలందరు విస్మితులయ్యారు. 

వారి శరీరాలు పులకరించాయి, నేత్రాల నుండి అశువులు 

(పవహించ సాగాయ్, అప్పుడు అందరూ 

“ఈ రాజ కుమారులిద్దరూ అన్ని విధాలా మనోహర, 

మోహన మూర్తులు, అనుపమ సౌందర్భవంతులు” అని అన్నారు. 

గీ శ్యామల వర్ణం కలవాడు, గౌరవర్ణం కలవాడు 

(ఇద్దరూ) సహజ సుందరులు. 

మనోహరతలో కాముని కిందు చేసిన వారు. 

చేత విల్లంబులు (ధరించి), తూణీరం బిగించి కట్టుకొన్నారు. 

శిరస్సు మీద సుందర జటాజూటం, మునివెషం ధరించి ఉన్నారు. 

(వారి) వెంట ఉంద వదన యగు స్రీ ఉంది, 

ఆమె తన సౌందర్యంలో ఒక్క అణువు రతికి |పదానం చేసింది 

వారి కాళ్ళకు పాదరక్షలు లేవే ? 

కాలి నడకన అడవి ఎలా దాటగలరా ? అని మనస్సు సందేహిస్తున్నది. 

5 ఆ రాణి (క్రైకయి) మహామూర్చురాలు అని నేను |గహించాను. 

ఆమె హృదయం వ(జంకంటె, శిలకంటె కఠోర మైనటువంటిది 

ఆ రాజుకు కూడా కర్తవ్యా కర్తవ్యాల జ్ఞానం లేకుండా పోయింది. 

ఇటువంటి మనోహర రూపం గల వీరిని వదలి పియజనులు ఎలా జీవిస్తున్నా రోగదా ! 

వీరు కనుపాపలవలె ఉంచుకోదగ వారు కదా! 

వీరిని అడవులకు పంపటానికి మనస్సు ఎట్టా వచ్చిందో కదా! 
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శిరస్సున జటలు 

విశాలమయిన వక్షఃస్థలం, ఆజాను బాహువులు 

అరుణ నయనాలు, ధనురాకారాలై న కనుబొమలు 

తూణీరం, ధనస్స్ఫూ, బాణాలు ధరించి 

తులసీ ! వనమార్గంలో కోభాయ మానంగా విరాజిల్దుతున్నారు. 

సహజంగానే ఆదర పూర్వకంగా మాటిమాటికి సీ వెపుచూచి 

మా మనస్సులను ముగ్గులను కావించే 

ఆ క్యామలాంగుడై న రాజ కుమారుడెవరో మాకు చెప్పవమ్మా 

(ఆని [గామ స్రీలు సీతను అడుగుతున్నారు) 

అమృతంతో కూడిన ఆ మధుర వచనాలు విని 

జానకీ ఆ [గామ స్రీలు జాణలని |గహించింది. 

మకర చూపులు చూచి, కండ్లతోనే నగలు చేసి, 

తెలియ చెవ్చి, ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ జానకి వెళ్ళి పోయింది. 

తులసీ అంటున్నాడు 

ఆ సమయంలో నయనాలను సార్ధకం చేసే (శ్రీ రామచం్నదుని చూస్తూ 
ఆ స్రీలు సూర్యోదయ సమయంలో, (పేమరూపక మైన-తటాకంలో 

వికనించిన మనోహర ముకుళాలవలే శోధించారు. 

సూరదాను (గీతాలు) 

ఓ మనసా! హరివిముఖుల సాంగత్యం వదలివేయి. 
ఎవరి సాంగత్యం వలన దుష్టబుద్ధులు కలుగుతాయో, 

హరి భజనకు భంగం వాటిల్లుతుందో, 

అట్టి హరి విముఖుల సాంగత్యం వదలి వేయి. 

సర్పానికి పయఃపానం చేయించినందు వలన 

ఆది తన విషాన్ని విడిచి వేస్తుందా? 
కాకికి కర్పూరం తినిపించిన శునకానికి గంగా స్నానంచేయించినా 
గార్థభానికి సుగింధ [దవలేవనం చేసినా, కోతికి ఆభూషణాలు 

అలంకరించినా, ఏమిటి లాభం? 

గజరాజుకు నదీ స్నానం చేయించినా, అది మళ్ళీ దుమ్మెత్తి పోసుకుంటుంది కదా! 

తూణీరాన్ని ఖాళీచేసినా, బాణాలవల్ల పస్తర ఖండాన్ని చేదించలేం కదా ! 

సూరదాసా : ఖలుడు నల్పటి కంబళి వంటి వాడు, 

తన రంగు తప్ప ఇంకో రంగు గహించడు. 



సూరదాసు (గీతాలు) 

2, “నేను వెన్న పూస తిన లేదమ్మా” 

మితులంతా కుట పన్ని, నా ముఖాన పులిమారు, నీవె చూడు. 

ఉట్టి మీద, ఎత్తున (వేలాడ కట్టివున్నాయి కదా వెన్న కుండలు. 

నేను నా చిన్ని చేతులతో వాటిని ఎట్టా అందుకోగలను ? 

వెదవులకు అంటిన పెరుగును తుడుచుకుంటూ, నంద మాహనుడు 

వెన్నదొన్నె వీపు వెనక దాచుకుంటూ, ఇలా అన్నాడు. 

ఆ (మాటలు విని ) చేతిలోని కర్ర పడవేసి, నవ్వుతూ, యశోద 

శ్యామ కృష్ణుణ్ణి హృదయానికి హత్తుకొంది. 
బాల వినోద మోదంతో ఆమె మనస్సు ముగ్గంచేసి, 

భకి పతాపం చూపాడు భగవంతుడు 

యశోదకు లభించిన సుఖం, 

శివునికి, విరించికి కూడా లభించలేదని సూరదాసు అంటున్నాడు. 

నేను చాలా సేపు ఈ ఆట అడానయ్యా గోపాలా ! 

చాలా సేపు ఆడానయ్య. 

కామ |క్రోధాలనే వస్తాలు ధరించి, మెడలో విషయ వాసనలనే 

పూల మాలలు ధరించాను 

కాళ్ళకు కట్టుకొన్న మహామోహమనే నూపురాలు (మోగుతున్నాయి 

పర నిందావాక్యాలు చాలా మధురంగా తోస్తున్నాయి. 

భమ జాలంతో నిండిన మసస్సు అసంబద్ధ మైన లయతో 

తబలావలె | మోగుతున్నది. 

నానా రకాలుగా తాళం వేస్తూ ఈ శరీరంలో తృష్ట [వతిధ్వనిస్తున్న ది. 

మాయ అనే కానె కోక నడుముకు బిగించాను. 

లలాటాన లోభమనే తిలకం దిద్దాను. 

ఈ జీవితాన్ని ఈ విధంగా ఎన్నో సార్ట నటించానయ్యా 

కోటి కళలతో, దేశ కాలజ్ఞానం లేకుండా చాలాసేపు ఆడానయ్యా 

సూరదాను (ఇలా) పార్థిస్తున్నాడు 

కీ నందలాల ! నమస్త అజ్ఞానాన్ని తొలగించి ముకి, పసాదించవయా్య. 

అమ్మా ః నన్ను అన్నయ్య తెగ డిఏపిసున్నాడే, 

నీవు నన్ను కనలేదనీ, ఎక్కడో నన్ను కొనుక్కొ_చ్చావనీ అంటున్నా డే, 

ఏం చేసేది నేను? ఈ రోషంతో నేను ఆడుకోడానికి పోవడం లేదు. 

మాటిమాటికీ నీ తండి ఎవరు? తల్లి ఎవరు * అని అడుగుతున్నా డే. 

నందుడు తెల్లనివాడు, యశోద రంగు తెలుపు. 
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మరి నీవు నల్లనీ వాడివి కదా! 

చిటికెలు వేసీ వేసి గోపాల బాలకులకు నేర్పుతున్నాడే అన్నయ్య - 

వాళ్ళంతా నవ్వుతూ నన్ను వెక్కిరిస్తున్నా రె 

నీవు నన్నే కొడతావు కాని, వాణ్ణి మాట మా(తానికై నా తిట్టవు. 

సూరదాసు అంటున్నాడు. 

మోహనుని నోట రోషపూర్ణాలెన ఈ మాటలు విని 
యశోద ముగ్గురాలై ౦ది. 

కన్నా! విను, బలభదుడు చిన్ననాటి నుండి దుష్టుడు. 

నా గోధనం మీద ఒట్టు. 

సీవ నా పుతుడివే, నేను నీకు తల్లినే. 

కేశవదాసు 

రామచం।దిక 

అకో క వృక్షాన్ని చూచి రాజ పుతిక (సీతా) ఇలా అన్నది 

“అగ్నిలా ఉన్న నీవు నాకు అగ్ని | పదానం చేయి” 

ఆ సమయంలో పవన ప్వుతుడు ముదిక పడవేశాడు. 

అటు ఇటు చూచి ఆమె ము దిక చేకొన్నది. 

అది చల్లగా అనిపించేటప్ప టికి, 

“ఇది ఎటువంటి అగ్ని (పభూ' అని అనుకొన్నది. 

రత్న జటితమయిన ఆ ము దిక నుచూచీ, 

దానిపై చెక్క బడిన పేరును చదివి, 

సీత సం భమాశ్చర్యాలలో మునిగిపోయింది. 

“బాల్యకాలంనుండి రఘనాథుడు ధరించిన ము|దికే ఇది. 

ఇది ఆయన చేతినుండి ఇశ్కాడికి ఎలావచ్చింది * ఎవరు తెచ్చారు? 

భయ।భాంతురాలై నలువై పులాచూచి, ఆకాశంవై పు చూచింది. 

కొమ్మమీద కూర్చొనిఉన్న శాఖామృగాన్ని చూచింది. 

“ఎవరు నీవు? చేవతవా ? దానవుడివా? 

పక్షరహితుడివై న! యక్షుడివా ? వానరవేషం ధరించిన దశకంఠుడివా ? 

సి రహస్యాన్ని త్వరగా వెల్టడించు. 

నా మనస్సు వ్యాకులపడుతున్నది, 

సీ మోసాన్ని త్వరగా వెల్పడించు. 

లేకఫోత్రే శాపమియ్యగలను | 
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భయకంవితుడై కొమ్మను ఊపుతూ 

ఆ వానరం భూమిమీదకు దూకాడు. 

కరములు ముకుళించి ఇలా అన్నాడు. 

“నేను హనుమంతుణ్ణి, అమ్మా రామదూతనని గు ర్రించవమ్మా ! 

1. స్వపక్షానికి చెందినవాడివా ? లేక శ తుపక్షానికి చెందినవాడివా ? 

“ఎవరా రాముడు ? “దశరథ సుతుడు.” 

“ఎవరా దశరథుడు *?' “అజ సుతుడు.” 

“ఇక్కడికి ఎందుకు పంపబడ్డావు ? ' 

“సందేశం ఇవ్వడానికి, సందేశం తీసుకుపోవడానికి” 

“రమఘపతి లక్షణాలు, గుణ, రూప, శీల, శోభా, స్వభావాలు తెలుపవయ్యా, 

'సుమ్మితా సుతుడు భక్తియుక్తు డై 

అతిహూరుడై , శ క్రివంతుడై సేవలుచేస్తూ ఉన్నా, 

ముగ్గురు అనుజులు సమానులయినా 

భరతుని పట్ట ఆయనకు (పత్యేక చేమ 

నారాయణుని ఉర స్థలంపై శ్రీ వసించినట్టు 

రఘపతి వక్షఃస్థలం వై ద్యుతి (పకాశిస్తున్నది. 

భూస్థలి పైగల భూమీశులుగాని 

దేవతలుగాని, రాక్షసులుగాని 

రూపసంపదలలో రామునితో నరితూగలేరు'. 

“నాకు ఈ మాటలతో విశ్వాసం కలుగలేదు 

వానరులతో స్నేహం ఎలా కలిగిందో తెలియచెప్పు 

విషయమంతా వివరించి, విశ్వాసం కలిగించిన తరవాత 

సీతాదేవి ఆ ముదికను కన్నీటితో తడివి 

హృదయానికి హత్తుకున్నది. 

కరుణాపూర్ణమైన స్వభావముకల సీతాదేవి 

కన్నీరు కురిపిస్తూ, హృదయంలో హర్షిస్తూ, 

|పియము।దికను చూస్తూ, 

అనేక విధాలుగా వర్ణించ సాగింది. 

“దుఃఖ తమస్సును హరించే సూర్యకి ణమా ¢ 

హృదయ శీశలకారి అయిన శశికళయా ? 

కలకి రి శ్రీ శుభసహిత మైన నామమా ? 

రాముడు త్యజించిన రాజ్యథీకి చిహ్నమా ? 

నారాయణుని హృదయానికి (పతిమూర్తియా | 
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మరి నీవు నల్రనీ వాడివి కదా! 

చిటికెలు వేసీ వేసి గోపాల బాలకులకు నేర్పుతున్నాడే అన్నయ్య- 

వాళ్ళంతా నవ్వుతూ నన్ను వెక్కిరిస్తున్నా రె 

నీవు నన్నే కొడతావు కాని, వాణ్ణి మాట మా(ఠానికై నా తిట్టవు. 

సూరదాసు అంటున్నాడు. 

మోహనుని నోట రోషపూర్ణాలైన ఈ మాటలు విని 

యశోద ముస్టురాలైైంది. 

కన్నా! విను, బలభ|దుడు చిన్ననాటి నుండి దుష్టుడు, 

నా గోధనం మీద ఒట్టు. 

నీవు నా పుతుడివే, నేను నీకు తల్లినే, 

కేశవదాను 

రామచం।దిక 

అశోక వృషాన్ని చూచి రాజ పు తిక (సీతా) ఇలా అన్నది 

'అగ్నిలా ఉన్న నీవు నాకు అగ్ని |పదానం చేయి! 

ఆ సమయంలో పవన పుత్రుడు ము|దిక పడ వేశాడు. 

అటు ఇటు చూచి ఆమె ముదిక చేకొన్నది. 

అది చల్లగా ఆనిపించేటప్ప టికి, 

“ఇది ఎటువంటి అగ్ని పభూ అని అనుకొన్నది. 

రత్న జటితమయిన ఆ ము దికనుచూచి, 

దానిపై చెక్కబడిన చేరును చదివీ, 

సీ్త్ర సం్యభమాశ్చర్యాలలో మునిగిపోయింది. 

“బాల్యకాలంనుండి రఘనాథుడు ధరించిన ముదదికే ఇది. 

ఇది ఆయన చేతినుండి ఇక్కడికి ఎలావచ్చింది *+ ఎవరు తెచ్చారు? 

భయ థాంతురాలై నలువై పులాచూచి, ఆకాశంవైపు చూచింది. 

కొమ్మమీద కూర్చొనిడఉన్న శాఖామృగాన్ని చూచింది. 

“ఎవరు వీవు? దేవతవా*? దానవుడివా ? 

పక్షరహతుడివై న! యక్షుడివా ? వానరవేషం ధరించిన దశకంఠుడివా ? 

న్ రహస్యాన్ని త్వరగా వెలడించు. 
ష్ 

నా మనస్సు వ్యాకులపడుతున్నది. 

నీ మోసాన్ని తరగా వెలడించు. 
య 

లేకపోతే భాపమియ్యగలను | 



రొమచం దీక 

భయకంవితుడై కొమ్మను ఊపుతూ 
ఆ వానరం భూమిమీదకు దూకాడు. 

కరములు ముకుళించి ఇలా అన్నాడు. 

“నేను హనుమంతుణ్ణి, అమ్మా రామదూతనని గుర్తించవమ్మా ! 

1, స్వపక్షానికి చెందినవాడివా ? లేక శ తుపక్షానికి చెందినవాడివా ? 

“ఎవరా రాముడు ౩ ‘దశరథ సుతుడు. 

“ఎవరా దశరథుడు ?' “అజ సుతుడు.” 

“ఇక్కడికి ఎందుక పంపబడ్థావు ? ' 

“సందేశం ఇవ్వడానికి, సందేశం తీసుకుపోవడానికి 

'రఘపతి లక్షణాలు, గుణ, రూప, శీల, శోభా, స్వభావాలు తెలుపవయ్యా, 

'సుమ్మితా సుతుడు భ క్తియుక్తుడై 

అతిహరుడై , శ క్రివంతుడై సేవలుచేన్తూ ఉన్నా, 

ముగ్గురు అనుజులు సమానులయి నా 

భరతుని పట్ట ఆయనకు (పత్యేక పేమ 

నారాయణుని ఉరస్థలం పె శ్రీ వసించినట్టు 

రఘపతి వక్షఃస్థలం వై ద్యుతి [పకాశిస్తున్నది 

భూస్థలి పైగల భూమీశులుగాని 

దేవతలుగాని, రాక్షనులుగాని 

రూపసంపదలలో రామునితో నరితూగలేరు'. 

“నాకు ఈ మాటలతో విశ్వాసం కలుగలేదు 

వానరులతో స్నేహం ఎలా కలిగిందో తెలియచెప్పు” 

విషయమంతా వివరించి, విశ్వాసం కలిగించిన తరవాత 

సీతాదేవి ఆ ముదికను కన్నీటితో తడిపి 
హృదయానికి హత్తుకున్నది. 

కరుణాపూర్ణమైన స్వ భావముకల సీతాదేవి 

కన్నీరు కురిపిస్తూ, హృదయంలో హర్షిన్తూ, 

|పియము।దికను చూస్తూ, 

అనేక విధాలుగా వర్ణించ సొగింది. 

“దుఃఖ తమస్సును హరించే సూర్యకికణమా | 

హృదయ శీతలకారి అయిన శశికళయా ? 

కలకీ ర్తి శ్రీ శుభసహిత మైన నామమా? 

రాముడు త్యజించిన రాజ్యథ్రీకి చిహ్నమా ? 

నారాయణుని హృదయానికి (పతిమూ ర్రియా ! 
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అన్ని అక్షరాల పె (శ్రీవలె (పకాశిస్తున్నదా? 

పర విద్యవలె అనంద్మపదాయినా ? 

అష్టావద వాహిని ఆయిన పార్వతి అని అనుకొనేదా ? 

మాయా సహితమైన |బహ్మ పదార్థంవలెక నిపిస్తున్న ది 

ముదా సహితమైన లెఖవలె కన్పిస్తున్నది 

శ్రీ రామ జయమని ఉచ్చరించే రాజసేవకునివలె కన్పిస్తున్నది 

నా ;పియుడు పంపిన [పియనఖి ఇది 

జగభూషణుడై న రాముని 'ఆ భూషణం ఇది 

ఈ ఆపదలో నాకు ధైర్యం కరపడానికి వచ్చిందా 

నౌ రహస్యాన్ని తలపులను తెలుసుకొ పోదామని వచ్చిందా ? 

సుఖదాయిని, శిక్మూపదాయిని, ఆర్థదాయిని, యశ దాయిని, 

రస (ఆనంద) _పదాముని అయిన పరమ గురు స్రీ వలె 

ఉన్నది ఈ శ్రీ రామ చం దిక 

ఇది నిశ్చయంగా తమోగుణాన్ని హరింబేది 

జగత్ మార్గదర్శకం. 
బహువర్ణ ఏ భాజితమైన ఈ ముదిక సూర్యకిరణం వలె ఉన్నది. 

నగరంలో రాజ్యలక్ష్మి, వన ప్రాంతాలలో నేను, ఆయన్ను వదిలేశాం. 

అయితే ఇప్పుడు నీవు ఆయన్ను వదలి వేశావు. 

ఇహ మన స్రీ జాతిని ఎవరు నమ్ముతారు? 

రాముడు కుశలమేనా ఓ ము|దికా ! 

స్వ్యాభిమానపూర్ణుడెన లక్ష్మణుడు కుశల మెనా ? 

ఈ ముదిక పలకి డం లేదు. 

బుద్ధిమంతా ఓ హనుమంతా సివైనా చెప్పవయ్యా. 

సీ వియోగం వలన ఈ ము[దికకు కంకణ పదవి లభించింది కదా! 

అందుచేత మ్నుదికా £ ఆని విలిచినందువలన ఈ ము|దిక 

పలకడం లేదు, ఆని హనుమంతుడు అన్నాడు. 

ఘనా నంద్ 

(ఎమ మార్గం 

(పేమ మార్గం అతి సరళ మైనటువంటిది 
కుటిల భావాలకు అణుమా్యతం అనకాశం లేనిది, 

నిజమైన (పమభాదం కలవారు 
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అహంభావాన్ని వదలి వేస్తారు. 

కపట బుద్ధిగ లవారు నిస్సంకోచంగా (ప్రవర్తించలెరు. 

ఘనానంద్ |పియురాలైన ఓ సుజాన్ ! ఈ మాట విను. 

[కమ మార్గంలో తా బట్టిన రుందేటికి మూడే కాళ్ళు, 

కాని నీవు ఎటువంటి చదువు నేర్చుకొన్నావో కాని 

మన్ 1. తీసుకుంటావు కాని 

చటాకు 2. మా|తమైనా తిరిగి ఇవ్వవు. 
1, మన్ =మనస్సు, మణుగు బరువు 

1. చటాకుకారవ్యంత శోభ మణుగులో 16 వ వంతు, 

వాయుదేవునికి నివేదన, 

2. సోదరుడా! పవనుడా : 

సీవు అన్ని చోట్టకు పోగలుగు తావు, 

సీ లాంటి వారు ఇంకెవరున్నారు ? 

మనస్సును కరగించి వేసే వాక్కును కలిగించు. 

నీవు జగిత్తుకు పాణానివి. 

పెద్ద, చిన్న ఆందరికీ సమానుడివి. 

ఘన ఆనందానికి నిధానానివి 

దుఃఖితులకు సుఖం కలిగించు. 

నా సుజాన్ శోభయుక్త మైనటువంటిది గుణవంతురాలు. 

నాకు అత్యంత |వీయమైనటువంటిది. 

ఇప్పుడే నేనంటే గిట్టనిదై ంది. 

పెడముఖం పెట్టుకొని కూర్చున్నది. 

విరహవ్యధను నివారించే మూలిక ఆమె చరణాల ధూ? 

(ఆది నాకు) కొద్దిగా తెచ్చి పెట్టు, కండ్ల నిండా ధరిస్తాను. 

భార తేందు హరిశ్చం(ద 

యమునా వర్ధన 

యమునా జలాలను స్పృశించడానికో, 

(లేదా) తమ శోభను జలముకురంలో తొలంగిచూచుకోడానికో, 

(లేదా) పరమ పావన ఫలాన్నాశించి పవ్మిత యమునా జలాలకు |పణమిల్బుతున్నవో, 

లేదా (యమునా నదికి) ఆ తపనివారణం కలిగించటంకోనం తీరంపై 
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దట్టంగా వ్యాపించి ఉన్నవో, 

అధి వీ of 
(లేదా) హరి సవలకై (పణమిల్జుతున్న వో, అన్నట్టు 

తరణి తనూజా తటంపై తమాల తరువరాలెన్నో వంగి ఉన్నాయి. 

వాటిని చూచి నయన సుఖం లభిస్తున్నది. 

జల మధ్యంలో పతిభింబించే చందుడు 

చంచల నదీతరంగాలతో ఆడుకుంటున్నాడు. 

మనస్సుకు ఆనందం కలిగిస్తున్నాడు 

హరి దర్శనానికై చంద్రుడు జల మధ్యంలో నివసిస్తున్నా డో, 

(లేదా) తరంగముకురాలు చేత ధరించి శోభిస్తున్నాడో 

(లెదా) నదీ హృదయంలో ఉన్న హరి మూర్తి (పతిబింబిస్తుందో 

అన్నట్లున్నది చం దబింబం, 

శీత కరుడు ఒకప్పుడు శతచందులై (పకాళిస్తాడు. 

ఒకప్పుడు దాక్కుంటాడు. 

మరొక ప్పుడు బయటపడతాడు. 

పవన గమనవళ మె ఆ చంద్రబింబం 

బహురూపొలుగా భాసిస్తున్నది. 

అనురాగ భరితుడై శశి యమునా జలంతో విహరిస్తున్నాడో 

తరంగాలమీద ఉయ్యాలలూగుతున్నాడో 

ఆకాశంలో చిన్ని గాలిపటంవలె అటుఇటు అల్రలాడుతున్నాడో 

అన్నట్టు ఉంది. 

(లెదా) వజవనిత జల| కీడలాడుతున్నదో అన్నట్లు ఉన్నది. 

విమల కోమలాలై న ఇసుక తిన్నెలు వ్యాపించిఉన్నాయి 

ఉజ్వలంగా మెరుస్తున్న ఆ ఇసుక వెండి మెట్టవలె 

మనస్సును అలరిస్తున్నది. 

(ఆ ఇసుక) పియాగమనానికై పరచబడిన తివాచివలె ఉన్నది, 

రత్నరాసులను పొడిచేసి తీరాలలో వెదజల్సినట్టున్నది 

శ్యామల జల చికురాల పాపిడిలో ముత్యాలు నింపినట్టున్నది. 

(వజనివాసం వలన కలిగిన హృదయోల్డాసం వలన 

ఆ తీరాలలో సత్వగుణం వ్యావీంచినట్టున్న దది. 

దీ 
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శ్రీధర్ పాఠక్ 

కాశ్మీర (పకృతి సౌందర్యం _ 

(పకృతి ఇక్కడ ఏకాంతంగా కూర్చొని 

తన అందానికి మెజుగులు దిద్దుకొంటున్న ది, 

క్షణక్షణానికి వెషం మార్చుకొంటున్నది, 

క్షణికమయిన శోభను ధరిస్తున్నది. 

విమలాంబు పూ ర్ణాల్రెన సరోవరాల్లో 

తన ముఖబింబాన్ని చూచుకుంటూ ఉంటుంది. 

తన సౌందర్యాన్ని చూచుకొని తానే మురిసిపోతుంది. 

తుషారావృతాలై న గిరిశిఖరాలు కిరీటమాలికలవలె ఉన్నాయి. 

ధవళ నిర్జరిణులు వెన్నెల సోనలై |పవహిస్తున్నాయి. 

ధర్శితీ గర్భంనుండి, రత్ననిధి ఉద్భవించినట్లు 

వనాలు, కాననాలు, ఫలపుష్పాదుల శోభతో నిండిఉన్నాయి. 

మనోజ్ఞంగా ఉన్నాయి, 

నదులతో, సరస్సులతో, కాననాలతో, 

తుషారావృతాలై న శిఖరాలు 

భారతదేశం శిరస్సుపై భగవంతుడు 

అనుపమ కిరీటం ఆలంకరించినట్టుంద్. 

అప్పుడప్పుడు శిఖరపం క్రి, ద్వితీయ చందునివలె కనపడుతుంది. 

(లేదా) మహశ్చరుడు తన లలాటంపై చందనం అలదికొన్నట్టుంది. 

(పకృతి సౌందర్యం ఆలంకృత మయిన దృశ్యాలు 

ఎంత జాగ తగా దాచబడి ఉన్నాయంటె 

(పకృతి సంపద సంరక్షణ కోసం 

భగవంతుడు కోట కట్టాడా అని అనిపిస్తుంది, 

(లేదా) సమస్త [ప్రపంచంలో ఉన్న సౌందర్యాన్ని 

(పోగుచేసి ఈ భోషాణంలో దాచి పెట్టినట్టున్న ది. 

[భమ అనే పుష్పలావిక చేత 

భారత దేశ శిరస్సు పై భగవంతుడు పూలు జల్లించినట్టుంది, 

ఇది కామధేనువా ? 

లేక సూర్యాశ్వపు కాలిగిట్టయొక్క_ చిహ్నమా ? 

లేక (బహ్మ పాత్రనుండి (పవహిస్తున్న అమృతమా? అన్నట్టుంది. 

ఉహు(. ఈ సౌందర్యాన్ని దీంతోనే పోల్ళాలి. 
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(ప్రపంచంలో దీంతో తులతూగగలది మరొకటి లేదు. 

ఇది సురలుండే స్థానం, స్వర్గం. 

ఇది దేవతల నందనవనం. 

ఇక్కడే దేవతలు నివసిస్తారు. 

ఇది ఆభరణాలకు ఆభరణం. 

ఇక్కడే ఎక్కడో దేవతలరాజు ఇం దుడు ఉండిఉంటాడు , 

అక్కడ అక్కడా పరుగులిడుతున్న జల పవాహాలు 

మధుర కలస్వనంతో |పవహిస్తున్నయ్ 

వళ తుషారజలం తృషితులైన (పాణులకు అమృతం లాంటిది. 

రకరకాల ఉష్టతను తొలగించే శీతల మంద పవనం 

మనోహరంగా ఉంది. 

ఇక్కడ మేఘాలు కండ్లకు కనపడుతాయి. 

నేలను తాకుతాయి, 

తమ ఇచ్చానుసారం వర్షిస్తాయి. 

అయోధ్యాసింహ ఉపాధ్యాయ “హరిజొథ్” 

మహత్ నృత్యం 

భూతలం పై కారద సౌందర్యం వ్యాపించిఉంది. 

ఏల అనంతాకాశం నిర్మలంగా ఉంది 

దిక్కులలో అమితమైన తెల్లనికాంతి వ్యావీంచిఉంది. 

(పకృతి ఉత్సుల్లమై భాసిస్తున్నది. 

మేఘళూన్యమైన నభం ఉజ్వలకాంతితో నిండిపోయింది. 

నవదిగ్యధువు మాలిన్య రహిత మై (ప్రసన్నంగా ఉంది. 

భవ్య భూ పదేశం క ర్రమరహితంగాను, స్వచ్చంగాను 

రమణీయంగాను ఉంది. 

ఆన్నివై పులా స్వచ్చజలంలాంటి నిర్మల త్యం విలసిల్దుతూ ఉంది. 

కాంతారంలోను నదితీరంలోను, గహ్వరాలలోను 

స్వచ్చమైన జలంతోకూడిన సెలయేళ్ళు మందగరతితో (ప్రవహిస్తున్నాయి. 

వాటిలోనుండి నిరంతరం విచ్మితమైన ధ్వని (పసరిస్తున్నది. 

ఆవి (ఆ సెలయేస్ట) పుణ్యాత్మురాలై న శరత్తుయొక్క- 

కీ ర్రిని కఠగానం చేస్తున్నట్లన్నయ్. 
—_ వావ ఆభ లాం 
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అది కార్తీకమాసపు నిశీథం 

అతి రమ్యమైనరాకా నిశీధి 

సమస్త కళలతోకూగి చందుడు 

దిశ లన్నింటిని విమలమూ, జ్యోతిర్మయమూ చేసూ (ప్రకాశిస్తున్నాడు. 

శ్షితిమీద తెలదనం, సౌందర్యంతో విలసిల్లుతున్నది. 
య ౧ 9 

సకల పాదపాలు చం[దికలో సుస్నాతాలయి ఉన్నట్టున్నయ్. 

(పతి పల్లవము [1పభామయంగా కనపడుతున్నది. 

వికచలతా సమూహం, (పపుల్లిత శాఖాచయం. 

విచిత్రతరమైన జ్యోతిస్సులో మునిగి తేలుతున్నట్టున్నయ్. 

సితయామిని పరిపూర్ణంగా సముజ్వలమై ఊంది 

రజసీపతియెన చంద్రుడు భానునివలె వెలుగొందుతున్నాడు. 

చతుర చకోరి ఒకప్పుడు పరమమోహకరమైన సుధను [గోలుతుంది. 

మరొకప్పుడు చకితురాలై (పకృతి రమణీయతను) విలోకిస్తుంది. 

పుష్పసౌరభాన్ని, తుషారబిందువులను |గహించి 

మనోహరములు, వికాసకారులు అయిన 

సుందర సుధాకరుని వీచికలలో ముణిగి 

మనోహరమైన పవనం మెల్లమెల్లగా వీస్తున్నది 

ఇటువంటి అలౌకిక అపూర్వ వసుంధరా _పదేశంలో 

మనోరమమూ, అలంకృతం అయిన సమయంలో అకస్మాత్తుగా 

ఆనందకందమూ, గోపగణాగణి అయిన మోహనుని 

అతిమధుర నురళీనాదం వినబడ్డ ది 

భావా శ యము, సర్వముగ్గకారి అయిన మురళీరావం 

మొదట మారుతంతోపాటు దిగంతాలలో వ్యాపించింది. 

ఆ తరవాత 

(ప మోదవర్ధకాలయిన పీయూష బిందువులవలె 

బహుర సజ్ఞాల [శవణాలలో [పవేశించింది. 

వంశీనాదాన్ని విని, అపార జనసమూహం 

ఉత్సాహంతో కూడుకొన్నదై 

ఇండ్రూ వాకిళ్ళు వదలి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. 

గోపికా సమేతులయిన గోపాలకులు 

విహారాభిలాషతో వన|పాంతానికి వచ్చారు. 
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11. ఆందరూ గుంపులు గుంపులుగా చేరి 

వాద్యాలు వాయించి, మనోహర కంఠస్వరంతో పొడి 

[పమత్తమైన మనస్సులతో, ఉన్మ త్త పాయలై 

ఆ విపినంలో కమనీయ క్రీడలు మొదలెట్టారు. 

12. మధుర మనోహర స్వరాంకితాలై న నానా వేణువులు 

| మోగుతూ వినోదం కలిగిస్తున్నయ్. 

అన్నింటిలోను ఎక్కువ మంజులమూ మోహకారి అయిన వేణువు 

కుశలుడె న కేశవునిది. 

(అది) మహామధుర మైనటువంటిది. 

18. ముకుందుని నుందరాంగుకులచే స్పృశింపబడి నదై 

కాంతారంలో ఆ మరి (పతిధ్యనించినపుడ ల్లా 

అనురాగంతో కూడిన, చపలాంగిని ఆయిన 

విధుముఖి (రాత్రి) ఆకు ఆకున నృత్యం చేయసాగింది. 

14. ఆ కంఠస్వరాలు, ఆ విశిష్ట వెణూనాదాలు, 

(ప్రియ మృదంగధ్యని, మంజుల పీణాస్వనాలు. 

(గ్రహించి వాయువు అనేక మార్గాలలో సామోదంగా 

ఖగ మృగాలను, నరకిన్నరులను 

ఉన్మత్త [ప్రాయులను చేస్తూ _పసరిస్తున్నది. 

15. మురశీరవంచే రస్మార్దులై 

గోపి సమేతులయిన గోపాలకులు స్వశరీరాలను మరచినారు. 

పాట ఆగిపోయింది. 

వీణతోసహా అన్ని వాద్యాలు ఆగి పోయినయ్. 

కేవలం విచి తమైన వంశీరవం మాత్రమే వినబడుతున్నది. 

16. ఆక్షణంలో వేణువు ఏదో మంతంచేత 

అభిమంతిత మైనట్టు అనిపించింది. 
ఆ వేణువులో సప్త రం ధాలు, ఉన్మాద, మోహన, 

వశీకరణాదుల మంజుధామంగా కనిపించాయి. 

17 అనేక రాగాలు ఆలాపించి 

వాటి స్వరూపాలు నేతాలముందు సాతాత్క-_రింపచేసీ, 

హృదయమోహ కారులయిన అనేకఆలాపనలు చేసి, 

శ్యాముడు పరమ మోహకరాలయిన |కియలు చేసాడు. 



వృధథిక-పృధథ్వీపుతుడు 

18. ఆతరవాత వరవేణు స్యరాలు 

అక స్మా త్తుగా ఆగిపోయాయి, 

ఆందరి చైతన్యం తిరిగివచ్చింది. 

ఆనంద నాదంతో కూడిన కంఠ స్వరసమూహంతో 

దిశలు మాటి మాటికి (పతి ధ్వనించాయి. 

మైథిలీ శరణ్ గుప్త 

పృధ్వి-పృధ్విపుతుడు. 

పృథ్వ-చాలు ఇంక చాలు 

నా సంతానంలో అతి చతురుడవని నిశ్చయంగా నిరూపించుకున్నావు. 

కాని నాశనం చేసానని, మచ్చిక చేసుకున్నానని, సేవకులుగా చేసుకున్నానని 

నీవు బడాయిలు కొడుతున్న [పాణులు 

నేల మీద (పాకేవి లేక ఆడవులలో సంచరించేవిః 

వివేక జ్ఞానం లేనివి, 

కాని వివేక జ్ఞానం గల నీవు 

సోదర మానవులను సంహరించాలని ఎలా సంకల్పిస్తున్నావు ? 

పుతుడు: నీవు వారిని, 

మృగ|పాయులై న ఆ అడవి మనష్యులను మానవులని ఆనగలవా ? 

పృధ్వి; నీవు కూడా ఒకప్పుడు వన్య |పాణివే. 

వీరందరి కంటే కూడా కిరాతకుడివే. 

[ప్రియ పుత్రా ! నీవింకా కిరాతకుడివే. 

మారిందాల్లా బాహిర మైన రూపమే. 

నీ అంతరంగంలో మార్పు లేదు, 

పుతుడు: నాకు ఆ అడవి మనషులతో పోలిక ఏమిటి? 

నేను శక్తి మంతుణ్ణి. 

అందుచేత సర్వ|శేష్షత్వానికి హక్కు దారుణ్జి 

పృథ్వి: ఆవును నీవు శకి మంతుడ వే; అది నిజం, 

కాని ఇతరులలో కూడా శక్తి మంతులుండవచ్చు. 

నీవు బహు మూల్యవంతా లనుకుంటున్న నూతన కల్పనలను 

నుగ్గు నుగ్గు చేసే వారూ ఉండవచ్చు, 

నాకు సంస్కృతి సభ్యతా ఉన్నదనుకుంటూ 

అడవి మనష్యులని నీవు నీ జ్ఞాతులను అసహ్యించుకుంటున్నావు 
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కాని వారి పొచీన చరితను ఎరుగుదువా ? 

నేను నా ప్రారంభ దశలో చూచినట్టు చూడకలిగితే 

నీ అహంకారం తొలగిపోతుంది. 

వారు తమకోసం కాక ఇతరుల కోసం జీపించారు. 

వారు అందరిని తమ సోదరులుగా భావించారు. 

వారు అధికారం కోసం కాని, సంపద కోనం కాని [పాకులాడ లేదు. 

వారికి వుచ్చు కొనడంలో కంటె, 

త్యాగం చెయ్యడంలోనే ఆనందం కలిగింది. 

తలంపులలో కాని కార్యకలాపంలో కాని నీకు వారికి తారతమ్యం ఉంది. 

నేడు సర్వ వ్యాపాలైన మానవ భావాలు. 

కేవలం శరీర వాంఛలకు, అహంకారానికి సంబంధించినవి. 

పూర్వ సిద్ధాంతాల న ఉన్నత తరమైన భావాలు 

నేడు నిరసన భావపూర్ణ మైన ఎగతాళికి లక్యాలయినర్. 

ఇక్కడ ధర్మ నిష్ట, అతర్వాత బహ్మానందం. 

% % % ణ్ % 

ప్యుతుడు: సివు ఏమన్నా సర్కే ఈ (ప్రపంచానికి నేనే ;పభువుని, 

యజమానిని కావడం నీవు త్వరలోనే చూసావు. 

పృథ్వి: ఆ విజయంతో నేను ఉప్పొంగ గలనా ? 

(అదిస్సి (పతాపం కాదు, భయదం, విపత్క్మరం, ఆ విజయం, 

సులి పోయి, అకాశ వీథుల్లో వ్యాప్రి చెందే నక్షతం 

కీడును సూచిస్తుంది, అది ఉల్కుకు గల తీవ పకాళం వంటిది. 

పుతుడు: నేను చేయబోయే యుద్ధం యుద్ధాలనె అంత మొందించ గలదు. 

పృధ్వి: నేను పూర్వ కాలంలో ఎన్నో సార్టు చూసాను 

నూతన యుద్ధం గతయుద్ధపు చిహ్నాలను తుడిచి వేస్తుంది, 

కొత్తగా యుద్ధం చేయతోయే వారు 

ఏదో నీతి న్యాయం కల లత్యాలకోసమే యుద్ధం చేస్తున్నామని 

ఆ లక్ష్యం స్థానంలో కొత లక్ష్యం ఏర్పడే వరకు, వాదిసారు, 

నీవు చేజిక్కించు కోన్న రాజ దండం 

(వజా పీడనకు చిహ్నమైన లోహ దండం కాగలదు. 

[పజలను భయభీతులను చేసే ఏ రాజూ 

తన (పజలను బుజుగాములను చేయజాలడు. 

ఒక వేళ వారు రాజును అనుసరించినా 



మూ "దేశం 

ఆ రాజును *పమరుపాటున సంహరించడమే వారి లక్ష్యం కాగలదు. 

సీ కంటే ముందున్న విజేతలను ఎంత మందినో నేను చూశాను. 

కాని ఏ ఒక్కరూ మానవజాతి చేత గౌరవింపబడలేదు 

పుతుడు: అయితే తల్తీ |! నీ అభీష్టమేమిటో చెప్పు? 

పృథ్వీ: నిన్నింకా సమున్న తునిగా చూద్దామనేదే నా అభీష్టం" 

కాని పెరిగి పోతున్న నా కుటుంబానికి . 

నీవు |పధానుడివి, ఉన్నత స్థానం వహించే వాడివి. 

ఆయినా నీవు వినయ భావంతో జాన్నత్యాన్ని సాధించాలి: 

మిధ్యాహంకారం, డంబాలు 

వదలివేయగల సామర్థ్యం సీకు ఉండాలి. 

నీ స్వంత అభి పాయాలను 

సమ స్తపజల అభ్మిపాయాలలో కలిపివేయాలి. 

వర్గ, వర్ణ, దేశ, జాతి భేధాలన్నింటిని రూవుమాపచేయాలి. 

[ప్రపంచ నాగరికుడిగా నీవు 

మానవతా సేవకుడిగా రూపొందాలి. 

సీ తలంపులను, కార్యక లాపాలను నీతిగా, 

భయంకాక పేమ, బలంకాక .ధర్మం ఆధాధంగా నడిపించాలి. 

ఈ విధంగా సంవూర్ణ జాన్నత్యాన్ని సాధించు. 

ఊహాతీతమైన జన్నత్యానికి 

సమస్త నృష్టి సహాయాన్ని ఊతగా తీనుకొని పురోగమించు;. .. 
ఒకడు అందరి కోసం 

అందరూ ఒకరి కోసం పాటుపడాలి. 

వినాశమే తమ హానికరమైన లక్ష్యంగా పెట్టుకొన్న 

మానసిక శక్తులన్నీ 

సీక్స సుయోగ్య మైన విజయాన్ని (పసాదించాలి 

అటువంటి సుయోగ్యుడైన ప్వుతుడికి 

తల్లిని కాగలిగానన్న గర్వం నాకు కలగాలి, 
య 

జయశంకర్ (పసాద్ 

మా చేశం 

అరుణ మధుమయం ఈ మాదేకం; 

ఇక్కడ అజ్ఞాత క్షితిజానికి ఆధారం లభిస్తుంది, 

(49) 
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సరస తామరస గర్భుని వై భవం మనోహర తరు శిఖలపై విరాజిల్లుతుంది. 

వ్యాపించిన వచ్చని జబీవితంపె 

మంగళ (పదమైన కుంకుమ వెదజల్పబడి ఉంది. 

చిన్న హరివిల్దులా రెక్కలు విప్పి, 

శీతలమలయ పవనుడు ఆధారంగా 

తమ .[1పియమైన నివాసం అనుకొని 

ఇటు వెపే పక్షి సమూహం పరుగులిడుతుంది. 

వర్షిస్తున్న నేత మేఘాలు 

కరుణాజాలంతో నిండి వర్షిస్తాయి. 

అనంతుని అలలు ఈ గట్టుకే కొట్టు కొంటాయి. 

రాత్రంతా మేలోని ఉన్న తారలు 

మత్తుతో కునికిపొట్టు పడుతున్న 

[పాత ఃకాల సమయంలో 

ఉషస్సు హేమ కుంభంధరించి 

సుఖాలు వర్షిస్తుంది. 

(పభాత వర్ణన 

రాతి గడిచి పోయింది. 

మేల్కోనవే ఓ |పియురాలా 

ఉషస్సు అనే చతుర శ్రీ 

తారకలనే ఘటాలను 

ఆంబరమనే నీలాటిరేవులో ముంచుతున్నది 

పక్షుల కలరవం | 

కుండలను నీటిలో ముంచుతున్న ప్పుడు వచ్చే శబ్ధం 

నూతన పలవాలు 
(ap) 

ఆ చతుర స్రీ ఏమిట కొంగులా అల్పలాడుతున్నాయి 

అమెకు తోడుగా లతలు 

తమ ముకు పాతను మధువుతో నింపాయి. 

మేల్కోనవే ఓ (వియురాలా 

మూసిన నీ పెదవులు 

ఆమంద అనురాగాన్ని నింపుకొని ఉన్నాయి. 

మలయపవనం 



మేఘరాగం-_1 

నీ ఆలక జాలంలో బందీయె ఉంది 

సీ కండ్డలో 

[పభాతరాగం నిండి ఉంది 

రాతి గడిచిపోయింది 

మేల్కొనవే ఓ |పియురాలా! 

సూర్యకాంత్ (త్రిపాఠి '“నిరాలా” 

మేఘరాగం౦ం-1 

ఓ మోరమేఘమా! 

మృదులంగా ఊగి ఊగి 

గరించి గరించి 
ణి ణి 

సీ అమరరాగంతో ఆకాశాన్ని నింపివేయి. 

జల జల జల 

సెలయేళ్ళలో, గిరులలో, సరోవరాలలో 

గృహాలలో, మరు భూముల్లో 

తరులలో, మర్మరసాగరంలో 

చకితుడైన పవనుడితో 

. విద్యుత్ గతితో 

పోటీ పడుతూ 

మనస్సులో 

విజయగహన కాననంలో 

(పతి ముఖం మీద (పతిఫలించు 

సీ అమర రాగంతో ఆకాశం నింపివేయి. 

వత్స రహర్ష (పదాతా ! 

కురియుము కురియుము రసధారలు 

నన్ను దాటించు. 

నీభైరవ గర్జన జగత్తును చూపించు 

హృదయాన్ని తలడిల్ల చేసి 

అలజడిని సృష్టించి 

పదరా పద 

నా ఉన్మత్త మేఘమా ! 
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జంబాల పటలం దిగబడుతున్న ది, 

నదీ నదాలు కలకలారవం చేస్తున్నయి. 

కల కలారవం చేస్తూ (ప్రవహిస్తుంది. 

నర్తి స్తున్న హృదయం 

[పవహించడానికి మహా వికలమవుతున్నది. 

ఈ తిరుగుడు నుండి, ఈ గందరగోళం నుండి 

_ నఘనమూూ ఘోరమూ, గురుగహనమూ అయిన ధ్వనితో 

నాకు గగనాంచలాన్ని చూఫించు 

అమర రాగంతో ఆకాశాన్ని నింపివేయి. 

మెఘరాగ౦-శ్లి 

అనంత గభీర 

అంధ నిశీధిని పోలిన ఓ నిరంకుశుడా | 

కేవలం ఉల్పాసానిక్రై పవనరథం ఎక్కి 

విహరించే ఓ సర్వస్వతంతుడా ! 

ఓ తీవ ఆకాంక్షామూర్తీ : 

నిత్యమూ తీరిన కోరికల సంక్షిపరూపమా ! 
ఏనాటికీ తీరని కోరికల సంక్షిప రూపమా | 

సీ విషప్టవ ఉద్వేగాన్ని ఆపే అడ్డంకురేమిటి ? 

ఓ నీలి యోధుడా ! 

[గీష్మాకాశంలో విహరించే ఓ మహత్తర పూజారీ ! 

నీ కోపావేశపు వెల్తువ 

గండ శిలల శక్తులను వమ్ము చేస్తుంది 

ఆకాశసౌధాల శార్య[పగల్భాలను తుత్తునియలు చేస్తుంది 

ఒకసారి 

పూ రేకులను భూమ్యాకాశాల చివరలకు వెదజల్దుతుంది 

మరోసారి 

ఆగహించి సుకుమారకలికలను మూలమట్టం చేస్తుంది. 

వన - ఉపవనాలలోగల వృషాలను నగ్నం చేస్తుంది. 

నీ ఉరవడితో 

శీథ బాధనుండి తప్పించుకోడానికి 



-మేభురాగం_2 ‘1773 

గూటిని ఆశ్రయించిన అడవి పక్షీ 

కంపిత హృదయంలో వేదన కల్పిసావు. 

భయ్మపాంగణంలో నులివెచ్చని వర్షాన్ని కురిపిస్తావు 

కూరపాలకుల సభాంగణాలు 

సీ విప్పవ కావపు ఆపదల గర్జనలు వింటాయ్. 

ఓ నిరాకార శ్యామల మేఘమా 

వేగంగా, చంచలంగా ఎగిరెగిరి పడుతున్న 

తుఫాను అలలతో 

నీవు కిందికి మీదికి విసరి వేయబడటం చూచీ చూచీ 

అలిసి - సొలసి, కుమిలి పోతున్న నేత్రాలకు 

నీవు శాంతిని ఊరటను కలిగిస్తావు. 

ఒక ప్పుడు సృవ్షీ కార్యంలో పాల్గొనాలన్న అభినివేశంతోనూ 

మరొక ప్పుడు సృష్టించినవాని పట్ట త్మీవాసక్తి తోనూ 

ఒకప్పుడు సమ్ముదవు అపార శో క్తులవల్ల ఏర్పడే అస్థిరత్వంతోనూ 

మరొకప్పుడు సుకుమార గభిర పవనాలవె విహరిస్తుంటావు. 

మితునిగాను, యోధునిగానూ నీవు మా కండ్లకు మిరుమిట్టు గొలిపావు, 

కొని ఇప్పుడు బాలునివలె, సూర్యుని నెత్తిన ఎక్కుతావు, 

అతని పభాపూర్ణ కిరణాలు 

సీ (పేమ పూరిత దృగంచలాలముందు అవనతం అయిపోతాయి. 

కార్యమే కారణంగా మారి పోతుంది, 

[తిలోకాలు నీలో తమ తమ నియమాలు మిళితం చేస్తాయి. 

పృథ్వి, స్వర్గం, మధ్యనున్న ఆకాశం 

అన్నీ సీ నేతాలకు మహత్తర శాంతిని కలిగిస్తాయి 

ఓ శ్యామల , పేమికుడా ! 

శిలా సదృశ కఠినత్వం, పూవువలె మృదువుగా మారినపుడు 

కవిహృదయం నూతనోత్సాహంతో ఉప్పొంగి పోతున్నది 

ఈ క్షణాన లక్షలాది నక్ష తాలు నిన్ను పొగడుతున్నాయి 

చందుడు, సూర్యుడు, విసృత గగనం 

ఇవన్నీ 

కృతజ్ఞత, ఉల్హాంనంతో నిండిన మా నే|తాలు, 
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(మోడు 

నేడిది ఓక (మోడు 

కళా విహీనం 

సమస్త శృంగార రహితం అయిన (మోడు. 

నేడిది వసంతాగమనంతో పులకరించదు, పల్రవించదు, 

థనస్సులా వంగి వెల్లి విరియదు. 

కాముని బాణాలవలె పూలు కురియదు 

ఇచ్చట సీడలో నడుం వంచి 

పధికులు ఉస్సురనరు, 

_పేమికులు కూర్చొని కన్నీరు కార్బరు 

ఇట కేవలం ఒక వృద్ధ విహగం కూర్చొని ఉంది 

ఏదో గతాన్ని స్మరిస్తూ 

సుమితానందన్ పంత్ 

ఓీ నిష్టుర పరివర్త నమా ! 

సీ తాండవ నృత్యమే 

విశ్యకరుణా వివర్తనం కదా! 

సమస్త ఉత్థాన పతనాలు 

నీ నయనోన్మీలనాలే కదా! 

ఓ సహ్మసఫణ వాసుకీ ! 

కనిపించీ కనిపించని నీ చరణాలు 

జగత్ విక్షత వక్షస్థలంపై 

నిరంతర చిహ్నాలుగా కనిపిస్తున్నయ్. 

బృహదాకార జగదంబరాన్ని 

నీఫనోచ్చ్య నిత సీత భయంకర ఫ్పూత్కాారాలు 

గిరగిర తిప్పి వేస్తున్నాయ్ 

మృత్యువు నిగరళదంతం 

క ల్పాంతరం సీకుబుసం 

అఖిల విశ్వమేనీ వుండే బిలం 
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దిజ్మండలమే సీ వ్యకకుండలి. 

రు దుర్ణయా ! ఓవిశ్వబిత్ ః 

సీ ఇం[ద్రాననం ముందు 

వందలాది సురవరులు, నరనాథులు 

తలలు వంచుతారు కదా: 

సీగ్రధ చ|క్రాలతో పాటు 

వందలాది అనాథుల భాగ్య చక్రాలు 

తిరిగి పోతుంటాయి. 

నీవు నృశంస [పభువువలె, నిరంకుశంగా 

జగత్తు నెత్తిన ఎక్కి 

సమస్త సృష్టిని పీడిస్తూంటావు, కాలరాస్తుంటావు, 

నగరాలను నగ్నం చేసి, 

భవనాలను భగ్నంచేసి, 

(పతిమలను ముక్క-లు చేసి, 

చిరసంచితమైన కళలు, వైభవం, కళలు హరిస్తుంటావు 

ఆది వ్యాధులు, 

అతివృష్టి, 

వాయువు, ఉత్పాతాలు, 

అపశకునాలు, అగ్నిిపమాదాలు, 

వరదలు, భూకంపాలు, 

ఇవన్నీ నీ విపుల సైన్యంలోని దళాలేకదా ! 

ఓ నిరంకుశుడా ! 

సీ సెనికుల పదాఘాతంచేత 

ధరాతలం దళితమై 

గజ గజవణికి పోతుంది, 

తి 

జగత్తు యొక, అవిరళ హృత్కంపం, 

సి పట్టగల భయాన్నే సూచిస్తుంది. 

కను రెప్పలు మూతబడి పోవటం 

నీ ఆహ్వానాన్నే సూచిస్తుంది. 

విపుల విషయవాంఛలే, వికసిత విశ్వమానస శతదళం. 

కుటిల కాల కీటకంవలె అందులో [పవేశించి, మూలమూలలా తొలిచి వేస్తున్నావు. 
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స్వేదసించితమైన సృష్టి స్వర్ణ సస్యాన్ని, అభీష్ట కృషిఫలాన్ని 

వడగండ్రరూపంలో నాశనం చేస్తున్నావు 

సతతధ్వని స్పందిత మైన దిజ్ముంగలం సమన్తం 

నిశా గగసంవలె 

సీ నమాధి స్ధలం 

4 

మహాకాలుని కరుణారహిత మైన భృకుటి విలాసం 

సీ పరిహాసమే 

విశ్వం యొక్క. అ శుపూర్ణ చరిత అంతా 

సీ చరి|తే. 

పళయంక రమయిన సి ఒక్క కఠోర కటాక్షం మూలాన 

సమ న్త సృష్టిలో భీకర యుద్ధం (ప్రారంభమవుతుంది . 

అ భధ్వజాలై న సౌధాలు, (శేష్ట శిఖరాలూ 

స్మామాజ్య వైభవ మేఘాడంబరాలు 

నేలనంటి పోతాయి. 

నీ ఒక్క రోమాంచం మూలాన 

భూమ్యాకాశాలు కంవించి పోతాయి. 

పక్షి పిల్రలవలె నక్షతాలు రాలిపడతాయి. 

నీవు సెగ చేస్తే 
ఆలోడితమె అంబుధిశతశత తరంగ ఫణాలతో 

ముగ్ధ భుజంగంవలె నరి స్తుంది 

దిక్ పంజరంలో ఆబద్ధ మైన గజరాజు వలె. 

వినతాననమై, వాతహతమై 

ఆకాశం ఆర్తి తో 

ఎలుగెత్తి గర్జిస్తుంది. 

ల్ 
జగత్తుయొక్క శత శత కాతర వీత్యారాలు 

ఓ బధిరా ! నీ చెవుల పడుతున్నాయి. 

ఆస పవాహపు అగణితధారలు 

హృదయ పాషాణాన్ని చీరివేస్తున్నాయి 

క్షణ కణం వందలాది నిశ్వాసాలు 

ఆకాశం ఆవరిస్తున్నాయి. 

నలువై వుల నుండి చుట్టుముట్టి 

లై 
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సుఖశాంతులను ఆ [కాంత్యగస్తం చేస్తున్నాయి. 

ఓ దుర్చల (భాంతి 

నశ్వుర జగత్తులో శాంతి ఎక్కడ ? 

సృష్టి తాత్సర్యమే అశాంతి కదా! 

జగత్తు అనవరత జీవన సంగామం. 

స్వప్నమే విరామం. 

ఒక వందఏండ్డు నగరాలు, ఉద్యానవనాలు, = 

మరోవందఏండ్డు నిర్జన వన [ప్రాంతాలు 

ఇదే కదా అసార (పపంచ గతి: 

సృష్టి, స్థితి, లయాలు 

నేడు గర్వోన్నతాలు 

అపార రత్నదీప మాలికా సంయుతాలు, 

మం|తోచ్చార పరిపూర్ణాలు అయిన హర్మ్యాలు 

రేపు గుడ్డ గూబలకు నిలయాలు 

కీచు రాళ్ళ సంగీతానికి ఆలవాలాలు, 

భగ్నమందిరాలు 

దివారాత్రాలతో కూడిన ఈ విశ్వం 

మెఘమరుత్తుల మాయాజాలం. 

మర్మ వేదన 

పాణాలలో చిరవేదనను బంధించావు 

చిరదగ్గ హృదయానికి 

వ్యద్ధంగా అమర _(పణయాభిలాష కలిగించావు. 

పర్వతానికి జలం, దారువుకు అనలం 

వారి దానికి చంచల విద్యుత్తు 

పుష్పానికి సౌరభం, 

ఆ సౌరభానికి వికలమయి ఎగిరిపో వాలన్న 

ఎడతెగని కోర్కె కలిగించావు 
హృదయం దహించుకొ పోతున్నది 

దహించుకొ పోతున్నది 

(పాణాలలో వ్యాకులము, గహనము అయిన వెత 
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ఇది _పజ్వరిల్దుతున్నది, సహించడానికి వీలు లేకుంఢా పోతున్నది 

అయినా 

దానికి తోడుగా చిరస్కృతి అనే శ్వాస సమీరాన్ని ఇచ్చావు, 

(పాణాలు కరిగి పోతాయి. 

దేహం జ్వలించి పోతుంది. 

మర్మవేదన యొక్క కథ గడిచి పోతుంది. 

(పేయసి (ప్రతిమ కద్ధ బంగారం వలె 
వెలువడుతుంది. 

పాణాలలో చిరవేదనతో పాటు అగాధమెన మమత ఇచ్చావు. 

మహా దేవి వర్మ 

దేవాలయ దీపము 

ఈ దేవాలయ దీపాన్ని వెలుగు తుండసీ ! 

సీ రవంగా, ఏకాంతంగా వెలుగుతుండనీ ! 

రజత శంఖం, సమతాళంలో (మోగిన గంటలు, 

స్వర్గావంశీ-ఏణాస్వరాలు 

హారతి వేళను శతకోటి సంగీతాలతో నింపివేసాయి. 

ఆ కల స్వరాల కలయికలో 

శిలలు నవ్వాయి, తిమిరం ఆడుకుంది 

ఇప్పుడు దేవాలయంలో (ప్రభువు ఒంటరిగా ఉన్నాడు. 

అజిరంలోని శూన్యాన్ని కరగించి వేయడానికి 
స్యయంగా ఈ దీపంకరగిపోనీ 

భక్త బృందాల చరణ చిహ్నాలతో సమలం కృత మైనపసిడి ముంగిలి, 

(ప్రణత శిరస్సుల చిహ్నాలతో కూడిన చందన పుగడప, 

వెదజల్లబడ్డ పుష్పాలు, అక్షింతలు, 

అపరిమిత మైన ఆర్హ్యం, నై వెద్యాలు, 

ఇవన్నీ అంధంకారంలో అంతర్హితాలై పోతాయి. 

ఈ దీప శఖలో వాటన్నింటి కథనంతా కలిసిపోనీ ! 

కాలరూప జపమాలను తిప్పి 

పూజారి విశ్వం నిదా దేవి ఒడిలోమునిగి పోయింది. 

(పతి ధ్వనుల చరిత (పస్తరాల మధ్య అణగి పోయింది, 
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శ్యాస-నిశ్వా సాల సమాధిలా జీవితం, 

మసి సాగరంలా జీవిత మార్గం, 

ముఖరితమైన కణ కణంలోని స్పందన ఆగిపొయింది. 

ఈ జ్యాలలో పాణరూపాన్ని మళ్ళీ రూపొందనీ ! 

దిక్ (భాంతిచెంది తుఫాను రేగి ఉంది, 

రాత్రి గంభీరమైన మూర్చలో మునిగి ఉంది. 

ఈ సమయంలో 

జ్యోతిస్సు యొక్క ఈ లఘ (పహరిని 

పూజారిగా మెలగనివ్వండి 
పగటికల్లోలం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేదాక 

(పతిక్షణం శాగరూక మయి ఉండగలదు 

తిమిర రేఖలలో కాంతి జాలంనింపుతూ 

ఈ సంధ్యాదూతను |పభాతకాలం దాకా వెలుగుతుండనీ ! 

పియారామ్ శరణ్ గుపా 

బాపూ 

కీ విశ్వమహావంశ పాలకుడా ! 

ధరి|తీ సుపుతుడా : 

ధన్యుడవు నీవు, ధన్యుడవు. 

కల్పాకపటం తెలియని వాడవు, 

రాగ |కోధాలకు అతీతుడవు, 

నీలో పాచీనంలో అర్వాచీనం 

సనాతనత్వంలో ఆధునికత్వం ఉంది. 

లఘక్షితిజం లాంటి వాడవు. 

వసుధకు ఆత్మీ యడవు. 

సీషనికి చేత వసుంధరకు స్వర్గంలో సమున్నత స్థానం కలిగింది, 

న్వర్గం వసుధలో సమాహిాతమై ఉంది, 

సీ నూతన సాంగత్యంతో 

మహత,మంలో లఘత్యం అవతరించి ఉంది. 

దూరాలు సమీపాలు, ఒక చోట కలసి మెలసి విలసిల్హాయి. 

బాహ్యం: ఆంతరిక ం 
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హాస్య రోదనాలు 

ఒకే స్వరంలో [పతిధ్వనించాయి. 

కాని ఏ భాషలో? 

ఏ ఆశతో ? ఎవరికి తెలుసు? 

సీ నవ్వులో విశ్వమంతా హసిస్తుంది. 

నీరోదనంలో నివసిస్తుంది. 

విశ్వవేదన అనే మహాపారావారం 

ఘోరంగా హాహాకారంచేస్తుంది. 

సీ చిన్ని వర,మానంలో 

విపుల భవిష్యత్తుగా (పవర్గ మాన మవుతుంది, 

నేటి యుగానికి పుతుడివి 

రేపటియుగానికి జన్మ దాతవు 

ఒకణ్ణి అనేకులుగా లెక్కించే వాడివి 

అందరికి సహజ సాధ్యుడివి 

అందరు నిరభ్యం తరంగా నీ వద్దకు రావచ్చు, 

ఆత్మలీనుడివి, సార్వకాలం సఠ్వ్యాత్మీయుడివి. 

సీకు పరాయి వారెవ్వరు ? 

నీవు నమస్త |పపంచానికి ఆత్మీయుడివి, 

నిత్యము వుణ్య అతిథివి నీవు 

ఓ విదేహుడా ! 

గృహస్థు వె కూడా బెరాగివి 

వ|జాలు, బంగారం, మణులు, ముక్తాహారాలను ' -: 

మట్టితో సమానంగా, నిర్వికారంగా 

త్యజించ గల వాడివి, 

అనవరతము అద్వితీయుడై న వాడివి 

జన్మతోనే ఉన్నత దివ్య పురుషుడివి 

మర్హ్యులలో సానందంగా మెలిగావు. 

భూతలనునే ఆలిచిప్పలో 

పవిత స్వాతి జలపు పెద్ద బిందువు పడి 

దుర్గభమైన సుయోగం వలన 

సీ లాంటి మ హాత్తర వ్యక్తిత్వాన్ని రూపుదిద్దు కొన్నది. 

బాలుడివా నీవు? 



చం(దుడు 

బాలుడివి కాదు, యువకుడివి కాదు, వృద్ధుడివి కాదు.. 

పూర్ణ విశ మానవుడివి సీవు, ee 

(పేమా, శద్ద-భకి యుక్తంగా 

సీకు అహరహం (పణమిల్లుతాం. . 

రామధారిసింహ దినకర్ 

చం (దు డు 

గగనంలోని చం|దుడు నాతో ఇలా అన్నాడు. 

ఈ మానవుడు. ఏంత విచితమైన పాణి! 

చిక్కు నమస్యలు నిర్మించుకొని అందులోనే చిక్కుకొపోతాడు. 

దాంతో అశాంతి పొంది, 

మెల్లని ఉండలేడు, న్మిదించనూ లేడు 

నేనెంత పాతకాలపు వాణ్లో సీకు తెలుసా ? 

మనువు చావు పుటకలను చూపినవాళణ్ఞీ 

సీలాంటి ఉన్మత్తులు వెన్నెల్లో కూర్చొని 

దినా న్వప్నాలు కనడం లక్షలమాట్లు చూళాను 

మానవ్వుని స్వప్నమా; 

అది ఒక నీటి బుడగ - 

నేడు కనిపిస్తుంది, రేపు (బద్దలై పోతుంది. 

అయినా ధన్యుడు మానవుడు. 

నీటి బుడగలతో ఆడుకుంటాడు. 

కవి తలల్దుకుంటాడు. 

నేను మాట్లాడలేదు కాని నారాగిణి (మనస్సు) పలికింది 

ఇటు చూడు ఒకసారి చందా! 

నన్నెరుగుదువా నీవు ? 

నాకలలు నీటి బుడగలా ? 

ఇదేనా నీ సామర్థ్యం క 

నిప్పునే గుర్తించలేవా నీవు ? 

కలలు గాంచి, బుజాలెగుర వేసేవాళ్లి కాదు నేను. 

వాటిని కరిగించి, ఇనునుగా మార్చే వాణ్ణి నేను ? 

కొం[గోత్త భవనాలకు పునాదులు వేసే వాణ్ణి నేను? 
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ఇలా ఉక్కు. గోడలు నిర్మించే వాణ్ణి నేను 

మనువు కాదునీ ముందున్నది, మనుపుతుడు 

అతని కలల నాలుకలకూ పదునున్నది 

తలపులే కాదు బాణాల వలె దూసుకుపోయేవి 

కలల చేతుల్లో కూడా కరవాలాలున్నాయి. 

న్వర్గంలోని సా_యాట్టుకు కబురందచేయి, 

“కణ క్షణం పురోగమిస్తున్నారు వారు ఆకాశం వెపు 

పగటి కలలు కనే వీరి వురోగతిని ఎలాగైనా ఆపుచేయి 

స్వర్గానే ఆకమించుకోడానికి వస్తున్నారు పీరు 

(చారి (లోక్ సమీక్ష అనువాదం = (శ్రీ మహేం(దచతుర్చే ది 



థు O 30 
వ 
౬ 

మూలం : | అనువాదం ; 

డా॥ కే.ఆర్, శ్రీనివాన అయ్యంగార్ డా| అడపా రొమకృష్ణరావు 

చార్మితక సమీక్ష 

భారతీయులు ఇంగ్రీషుభాషలో సాహిత్య రచన [పారంభించి ఇంకా రెండు వందల 

ఎండ్లెనా కాలేదు. ఈ సాహిత్య వికాసానికి (పేరణ మొట్టమొదట రాజా రామమోహన్ రాయ్ 

ద్వారా కలిగిందని చెప్పవచ్చును. భారతదేశానికి ఆధునిక నాగరక [ప్రపంచంలో నై సానం లభిం 

చాలంటే భారతీయులు ఇంగ్లీషు భాషాజ్ఞానాన్ని అలవరచుకోవడం అవనరమని ఆయన 

స్పష్టంగా గు రించాడు. స్వయంగా తానీ నూతనభాషలో సంపూర్ణ మైన ఆత్మవిశ్వాసంతో 

రచన సాగించాడు, ఇంగ్లీషులో ఆయన చేసిన రచనలు చారిత్రకంగా చాలా 

ముఖ్యమైనవి. ఐతే ఇంగ్లీవ షుభాషకు అభిలభారతస్థాయిలో [ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగించింది 

మ్మాతం భారత స్వాతంత్య సముపార్జన కోసం సాగిన జాతీయోద్యమమే. ఆ భాషయే భిన్న 

|పాంతాలకు చెందిన దేశ భక్తులను సన్ని హితం చేని, పరస్పరం వారు తమ అభి[ిపాయాలను 

తెలుపుకోవడానికి వీలు కలిగించింది. 20 వ శతాబ్దం ఆరంభ మయ్యేనాటికి ఇంగ్రీషులో ధారా 

ళంగా, సాధికారంగా తమ భావాలను వ్యక్తం చేయగలిగిన బాలగంగాధర తిలక్, దాదాభాయ్ 

నౌరోజీ, సురేంధనాథ బెనర్జీ, రమేశచం[ద దత్త, రవీంద్రనాథ ఠాకూర్, (్రీ అరవిందుల 

వంటి మహనీయులు రాజకీయశే తంలో కృషి చేశారు. “హిందూ, “మరాఠా, వందే 

మాతరమ్”, కర్మయోగిన్* వంటి రాజకీయ పష్యతికలు సాహిత్య సౌందర్యంతో నూ, పాండిత్య 

పటిమతోనూ కూడిన రచనలతో భాసించాయి. 

ఇంగ్రీషులో భారతీయులు చేసిన రచనలలో సాహిత్య [పక్రియ లన్నిటికి గ్థై సానం 

లభించింది. ఈ భాషలో కవితావ్యాసంగాని కుద్యమించిన వారిలో హానీ డిరోజియో, కాళీ 

ప్రసాద ఘోష్, మైకేల్ మధుసూదన దత్త అనే ముగ్గురూ పథములు., డిరోజియో, మధు 

సూదన దత్త క థాకావ్యరచనలో సిద్ధ హస్తులు. వారి తరువాత సాహిత్య క్నేత్రంలో అడుగు 

పెట్టిన తరుద త్ర చక్కని భావ కవిత్వం పాసింది. [ప్రాయంలో చిన్నదైనా ఆమెకు స 

జంగా ఆలవడిన పతిభను తర్మడి గోవిందచం[ద దత్త శ్రద్దగా 'పెంపొందింపజేశాడు. అతడు 

కూడా కొంత ఎన్నదగిన కవిత్వం వాసినవాడే. తరు దత్త మన ఐతిహాసిక గాథలను 

ఇంగ్లీషు కవితలో చక్కగా వర్ణించింది. ఆమె రచించిన AnNnCient Ballads and 
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Legends of Hindusthan అనే కావ్యపంపుటి 1882 లో వెలువడింది. ఆ పుస్తకానికి 

సు పసిద్ధ విమర్శకుడు ఎడ్మండ్ గాస్ [పళంసాత్మకమైన ఉపోద్ధాతం (వాకాడు, వర్ణిల్ కవి 

పలుకులలో వర్ణించాలంచే ““నశ్వ్యర పదార్థాలను గూర్చిన అ(పధార” ఆమెకవితలో సర్వత 

గోచరిస్తుంది. 'చిన్నవయన్సు లోనే ఆమె చనిపోయింది, కాని ఆమె సోదరుడూ, సోదరి ఆమె 

కంటె ముందుగానే మరణించారు. ‘Sita’, “00౯ Casuarina Tree’ అనే సిద్ద 

గీతాలలో ఈ ఆపదల (పస క్తి కవితాస్ఫూ ర్తితో మనకు కనిపిస్తుంది 

తరు దత్త తరువాత ఇంగ్లీమలో రచన సాగించిన భారతీయ కవయ్యితులలో 
ముఖ్యురాలు సరోజినీ నాయుడు. స్వాతంత్రోద్యమంలో గాంధీజీకి సన్నిహితంగా మెలగిన 

ఆమెకు చిన్ననాటనే ఈడుకు మించిన (పజ్ఞాపాటవా లలవడినవి, చిన్నవయస్సులోనే 

ఎడ్మండ్ గాస్తో తన కవితను గురించి చర్చించి, ఆయన సూచన ననుసరించి ఆమె భార 

క్రీయాత్మను అభివ్యక్తం చెయ్యడానికీ, భారతీయ భావావేశాన్ని సూక్ష్మతరంగానూ ఆత్మీయత 

తోను విశేషణ కావించడానికి పూనుకొన్నది. పురాతన మత తత్వాన్ని గురించీ, పాళా" పతులు 

ఆత్మ పదార్థమనే దొకటి ఉన్నదని కలలు కనని పాచీనకాలమందే పాగ్దేశ వాసులను 

ఆత్మ దిజ్ఞాసాభిముఖంగా మెలొ_ల్పిన అపూర్వ సందేశాన్ని గురించీ ఆవిడ గానంచేసింది. 

ఆ. (ప్రయత్నానికి ఫలితం The Golden Threshold, The Bird of Time, The 

Broken wing అనే మూడు గణనియమైన కావ్యసంపుటాలు. కాని ఏ కారణం చేతనో 

ఆమె తన జీవితంలోని చివరి మూడు దశాబ్దాలలో కవితా రచన మానుకొన్నది. ఆమె సోద 

రుడు. హరీందనాథ చట్టోపాధ్యాయ కూడా ఇంగ్లీఘలో కవిగా కొంత కీర్తి గడించాడు. 

నోబెల్ బహుమతి లభించడం వల్ల భారతీయులలో రవీం|దనాథ ఠాకూర్ పథ 

మంగా (పపంచ దృష్టిని సమకాలీన భారతీయ సాహిత్యం వెపు ఆకర్షించడం జరిగింది. 

ఆయన |పధానంగా వంగ కవియే, కాని తన గీతాల నెన్నింటినో ఆయన" వంగభాష నుంచి 

ఇంగ్రీషులోని కనువదించాడు. ఆయన కృతులలో 11220811, The Gardener సుపసిద్ధ 

మైనవి. ఐతే సునిశిత బుద్ధి, భాషాంతరీకరణ దక్షత ఉన్న అనువాదకుల కృషివల్ల ఆయన 

వంగభాషలో రచించిన కవితలు దాదాపు పూర్తిగా ఇప్పుడు ఇంగ్రీషులో లభ్యమవుతున్నవి. 

నవలలను, నాటకాలను రచించడంలో కూడా ఆయన అ[గగామిదయే. ఆయన నాటికలు, 

నవలలు, కథలు, కూడా అనేకం ఇంగ్రీషులో ఇప్పుడు లభిస్తున్నవి. 

ఆయన ఇంగ్రీష భాషలో మొదట |వానిన కవిత ‘The Child’ ఒక్కటే 

కావచ్చును. రవీందుడు 1930లో ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో హిబ్బర్ట్ ఉపన్యాసాల 

నిచ్చాడు. తరువాత జర్మనీ దేశంలో పర్యటించాడు. అక్కడ ఆయన ఓబరమ్మర్ గావ్ 

[గామంలో ఆ ఊరి (ప్రజలు [పదర్శించిన ఏసుకీస్తు జీవిత నాటకాన్ని తిలకించాడు. ఆ 

నాటకపు ఇతివృత్తమూ, గాంధీ మహాత్ముని దండి పదయ్మాతా వృత్తాంత మూ రవీం|దుని 

సుప్త చెతన్యంలో ఏకం కావడంతో ఆయన సృజనకశ క్రి, ఆవేశంతో విజృంభించి ఒక్క. 

రా|తిలోనే ఆయన The Child అనే కవితను రచించడం జరిగింది.. అంధకారంలో చిక్కు 

కొని తమ నిరాశను, యత్న వై ఫల్యావ్ని జయించడానికి మానవాళి చెస్తున్న కఠోరమైన 
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కృషిని ఆయన ఆ రచనలో అతి గంభీరంగా చ్వితించాడు. [ప్రయత్నం విఫల 

మవుతున్నా, వారు హతాపులు కాలేదు. అన్వేషణను విడనాడలేదు. ఓర్పుతో తమ విము 

క్రి ౩ కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు. మానవుడు తన ముక్తికి కీలకం తన లోనె ఉన్నదని కను 

గొన్నాడు. ఒకనాటికి తమ నడుమ జన్మించే దివ్యశినవువల్ల తరతరాల నాటి తమ దుస్సహ 

భారము డిగి పోతుందని, అప్పుడు వాంఛకూ సాఫల్యానికి, ఉద్దేశానికీ క్రియకూ, |పగకికి 

గమ్యానికీ మధ్య ఉన్న దైధ్విభావం తొలగిపోతుందనే ఆశ వారిలో చిగుళ్ళెత్తు తూనే ఉన్నది. 

శ్రీ అరవిందుని వంటి తాత్త్విక కవివరేణ్యుని జీవితవృత్తాన్ని సం గహంగా సమీ 

శించడం సులభంకాదు. ఆయన నఅ్నయైన మన్ మోహన్ ఘోష్ కూడా కవియే, వారిద్ధరూ 

ఇంగ్లండులో విద్య నభ్యసించారు. _ శ్రీ అరవిందుడు స్వదేశానికి తిరిగివచ్చిన తరువాత 

బరోడాలో ఇంగ్లీషు సాహిత్యా చార్య పదవిలో కొంతకాలం ఉన్నాడు. అప్పుడే ఆయన దృష్షి 

శాతీయ రాజకీయకార్యక లాపాల మీదకి మరలింది. భారత జాతీయ కాం గెస్ సంస్థలో అతివాద 

వర్ష నాయకుడై అఖిల భారత స్థాయిలో [పసిద్ధుడై నాడు, అలీపూర్ బాంబ కు|టతో ఆయనకు 

సంబంధమున్న దని (పభుత్వం ఆయనను ఓక “ఏడాదిపాటు జీయిలులో నిర్భంధించింది. దేశ 

బంధు చిత్తరంజన్ దాస్ ఆయన పక్షాన కోర్టులో వాదించాడు, (పభుత్వం చివరకు శ్రీ అర 

విందుని కారాగారాన్నుంచి విడుదల చేసింది. ఆయన దృష్టి అప్పటికే యోగసాధన మీదికి 

మరలడం వల్ల ఆయన తన జీవితంలోని చివరి నాలుగు దశాబ్దాలు పుదుచ్చేరిలో ఏకాంత 

వాసంలో గడిపాడు. ఆయన ధారాళంగా రచనా వ్యాసంగం సాగించాడు. వేదాలు, భగవద్గీత 

వంటి [పాచీన భారతీయ గంథాలను ఆయన వ్యాఖ్యానించాడు. తత్త్వ శాస్త్ర సంబంధమైన 

తన భావమథనాన్ని The Life Divine అనే ఉద్గింథంలో వ్యక్తం చేశాడు, సాంఘిక 

శాస్త్రాన్ని గురించి, యోగశాస్తాిన్ని గురించి, విద్యాణోధనను గురించి పుస్తకాలు (వాళాడు. 

ఇవిగాక ఐదు సర్వాంగీణ పద్య నాటకాలను కూడా ఇంగ్లీషులో రచించాడు. * 25272 602012: 

Rodogune, The ౪12163 of 3283012, Erie, Perseus the Deliverer అనే ఆ 

వాటకాలు అకృతిలోనూ, భాషలోనూ షేక్స్పియర్ నాటకాలను ఫోల్రినవి. అన్నింటిని మించి 

ఇంగ్రషులో ఆయన సువి స్పృతమైన కవిత్యరచన కూడాసాగించాడు. లఘుకావ్మాలలో (ప్రాచిన 

ఛందోరీతులను చొరవతో అనుకరించడంతో సత్యాన్వేషణకు తాత్త్విక యౌగిక పథాలలో 

పయనించాడు “౮౫౭౩16”, “Love and Death’’వంటి ఐతిహాసిక కావ్యాలను, “R&I 

Prabhou’” వంటి కథాకావ్యాలను, “The Medita.tions of Mandavya, 

““Ahana’” వంటి |పతీక కావ్యాలను రచించాడు. “1101” అనేఐతిహాసిక కావ్యాన్ని కూడా 

శ్రీ అరవిందుడు (గీక్ భాషలోని ఇతిహాస కావ్యాల ఛందస్సులోర చించాడు కాని దురదృష్టవ 

శాత్తు అది ఆ సమ్మగంగానే నిలిచి పోయింది. ఐతే ఆయన పద్యకావ్యాలలో సర్వోత్కృష్ట 

మైనది. “Str” అనే ఇతిహాస కావ్యం. దానిని ఆయన అంత్య పాసలేని ఛందస్సులో 

ఇంగ్లీషులో 24 వేల పంక్తులలో రచించాడు. సావి|తీ సత్యవంతుల పురాణగాథను ఇతివృత్త ంగా 

(గహించి, దానిని మానవుని భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్తులకు [పతీకగా రూపొదించాడు. 

రాజకుమారిగా జన్మించిన సావితి ఈ జగత్తును దుఃఖనిశీధినుంచి శాశ్య్వతానంద (పభాతం 

లోనికి కొనిపోవడానికి అవతరించిన దివ్యశ క్రి స్వరూపిణి. ఈ మహాకావ్యపు విలువను 

(50) 
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ఇప్పుడిప్పుడే వివిధదేశాల విద్వాంసులు గురిసున్నారు. “Savitri” సమ్మగ సుందరమెన 

విశ్వజనీన తాత్విక కావ్యమని, విశ్వసాహిత్యంలో మానవుని బుద్ధిని విస్తరింపజేసి ఆత్మ 

సొకాత్కారం వంకకు మరల్చే సృజనాత్మ కరచనలన్నిటిలోనూ అతిశ క్రిమంత మైనది ఇదియే 

కావచ్చు ననీ అమెరికాదేశ వు విశ్వవిద్యాలయాచార్యుడు ఫాంక్ రేమండ్ వైపర్ |పశంసించాడు, 

శ్రీ అరవిందుని ఒరవడి ననుసరిస్తూ నేడు ఆయనవలెనే ఆధ్యాత్మిక కవితాసృ్టి 

చేస్తున్న వారనేకులున్నారు. వారిలో దీలీప్ కుమార్ రాయ్, నీరదవరణ్, కె.డి. సేఠ్నా, 
పృథ్వీం[ద ముఖర్జీ (పసిద్ధులు. టి. యస్. ఇలియట్ వల్దనూ, ఎజాపౌండ్ వల్లనూ అమితంగా 

[ప్రభావితులైన యువకవుల వర్గంకూడా ఇంకొకటి ఉన్నది. పరిది ఆత్మాశ్రయ క వితామార్గం. 

వీరిలో పి. లాల్, రాఘవేం|దరావు, ఎ. కే, రామానుజన్, డామ్ మోరెేస్, కమలాదాస్ 

కావ్యశిల్ప నిపుణతకు ఎన్నదగినవారు. ఈ వర్గంలో హాథర్న్డన్ బహుమతి పొందిన డామ్ 

మోరేస్ కవితకు ఆత్యధిక [పచారం లభించింది తీర్చిదిద్దిన శిల్పసౌ ౨దర్యంతో నిండిన ఈ 

కవి ఆత్మా శయగీతిక లు నేటి ఇంగ్లీషు, అమెరికన్ కవితల వాతావరణంలో అతిసహజంగా 

ఇమిడిపోతాయి 

రాజా రామమోహన్ రాయ్ నాటినుంచి భారతీయులు ఇంగ్రీషభాషను తమ వాదాన్ని 

(పతిపాదించడానికి, విషయ వివరణానికీ, పబోధానికీ చక్కని సాధనంగా గుర్తించారు. 
ఐతే వారి వచనరచన ఇంగ్లండులో వక్తలూ, రచయితలూ వాడే శైలికి కేవలానుకరణం 

మాతం కాదు. భారతీయ వ్య క్తిత్వాన్ని (పకటించ డానికొక ఉపకరణంగా వారు ఇంగ్రీషు 

వచనాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల వారి శి లికొక (పత్యేకత అలవడింది. వివేకానంద 

స్వామి ఇప్పటికి 70 ఏండ్లనాడు |పాచ్యమతాన్నిగూర్చి ఇంగ్రీమలో తన గంభీరోపన్యాసాలతో 
షికాగో నగర (కోతలను ముగ్గులను కావించాడు. ఆయన రామకృష్ణ పరమహంసకు ప్రధాన 

శిష్యుడు. తన గురువు పరమపదించిన తరువాత ఆయన రామకృష్ణ మిషన్ అనె సంస్థను 

నెలకొల్పాడు. వివేకానందుని రచనలూ, |పసంగాలూ ఎన్నో సంపుటాల కెక్కినవి. 

పరిణత జ్ఞానంతో, దృఢ విశ్వాసంతో, లోకాన్ని ఉద్ధరించాలనే ఆవేదనతో ఆయన [పసంగించే 

వాడు, ఎంతో చొరవతో, ధీరతతో, హితబోధచేస్తూ కోతలను రంజింపజేసూ ఆనర్గళంగా 

ఉపన్యసించేవాడు. యథార్థ భారతీయ సంస్కృతిని అభివ్యక్తం చేస్తూ [పసంగాలూ, 

రచనలూ చేసినవారిలో రవీం[ దనాథ ఠాకూరు, (శ్రీ అరవిందుడు కూడా ఎన్నదగినవారు. 

విదేశీ యమైన ఇంగ్లీషుభాషలో వారు తమ పాండిత్యబ లంతో, సునిశిత మేధతో, ఎంతో 

సమర్థతతో తాత్హ్రిక చింతనకే _పాధా న్యమిచ్చే భారతీయ భావనను యావ త్పపంచానికీ 

బోధించగలిగారు. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ తత్త్వశాస్తాన్ని గూర్చి రచించిన 

ఉద్గ ౦థాలూ, భారతీయ జీవన విధానాన్నిగూర్చి (వాసిన లఘురచనలూ పపంచమంతట 

ఆదరణపొంది, వర్తమాన భారతీయ చింతనాసరణికి ఉన్నతస్థాయిని సాధించినవి. 

జాతీయ నాయకులు దేశ పజలందరికీ తమ సందేశాన్ని వినిపించడానికి ఇంగ్లీషు 

భాష ఒక్కటే అనువై నది కావడంవల్ల జాతీయోద్యమం ఇంగ్రీషు వచన రచన విస్తరించడానికి 

అత్యధికంగా తోడ్పడింది, గొప్ప విద్యాంసుడైన బాలగంగాధర తిలక్ “మరాఠా అనే 
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ఇంగ్లీషు పతికను అతి దక్షతతో నిర్వహించాడు. ఇంగ్లీషు భాషద్యారా జర్నలిజమ్ 

వ్యాసంగాన్ని సాగించిన [పముఖులలో బెహరమ్జీ మఐబారీ, శ్రీ అరవిందుడు, లాలా లజ్ పత్ 

రాయ్, కస్తూరి రంగ అయ్యంగార్ = టంగుటూరి (పకాశం (పత్యేకించి 'పేర్కొనదగ్గవారు. 

గాంధి మహాత్ముడుకూడా ఇంగ్లీషు పాకికేయుడే. స్వయంగా ఆయన మొదిట “Young 

India” పత్రికను, తరువాత “Harijan” ప|తీకను నడిపాడు. విక్టోరియన్ యుగంనాటి 

ఆలంకారిక మైన ఇంగ్రీష వచనశై లిని విడనాడి, ఆయన రచనలో స్పష్టతను, సరళతను 

సాధించగలిగాడు. కఠోర సత్యాన్ని సూటిగా పకటించడానికి ఆయన ఎన్న డూవెనుదీయలీదు. 

శేవలదూషణకు తనరచనలో తావీయలేదు. ఉక్కు_తునుకలవంటి ఆయన వాక్యాలలో గాంభీ 

ర్యమూ, స్పష్టతా (ప్రధాన లక్షణాలుగా కనిపిస్తాయి. “Hind Swaraj'’’ వంటి ఆయన 

రాజకీయ (పబోధాత్మక రచనలు సు పనిద్ధ మైనవి ‘My Experiments with Truth” 

అనే పేరుగల ఆయన ఆత్మక థ మహోత, రాష రచనగా గణన కెక్కింది. 

జవాహర్ లాల్ నెహూ తన గురువు అడుగుజాడలలో నడిచాడు ఆయన కూడా 

బహుళ (పచారం పొందిన స్వీయచరి; తను, ‘The Discovery of 11612, ‘Glimpses 

of World History’ వంటి జనరంజక మైన దేశచరిత పు స్తకాలను రచించాడు, ఆయన 

తరచుగా ఉపన్యసిస్తూ ఉండేవాడు. అందువల్ల ఆ ఉపన్యాసాలలో శాఖాచంయ్యకమణం "కని 

పించేది. ఐనా ఆయన వ్యక్తిత్వం, నిజాయితీ, కార్యదీక్ష (పతిబింబించే వచనశై లిలో 

మరువలేని ఆకర్షణ మనకు కనిపిస్తుంది. (పాలీనాధునాతన గ్రంథాలను విస్తారంగా, 

విచక్షణతో చచివినవాడు గనుకను, గొప్ప వ్యక్తులమధ్య, మహోన్నత భావాలమధ్య సంచ 

రించిన అదృష్టళశాలి గనుకను, జవాహార్లాల్ నెహూ రచనలూ, (పసంగాలూ జీవితాన్ని 

సార్థకంచేసే సాంస, గా ఎతిక్ భావాలతోనిండి నిర్యాత దీపక శికలవలె (పకాశిస్తున్న వి. 

దేశానికి స్వాతంత్యం లభించడంతో విద్వాంసులైన రాజకీయవేత్తలు: అరు 

దయ్యారు. అదృష్టవశాత్తు చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి ఇంకా మిగిలిఉన్నారు. వాడిగల 

మాటలతో కూడిన వచనశె లిలో ఆయన ఇంగ్రీషులో అటు వేదాంతాన్నీ గురించీ, ఇటు 

రాజకీయాలను గురిందీ సమ్మపజ్ఞతో [వాయగలరు. ఆయన ఇంగ్రీషులో రామాయణ 

భారతాలను ఎంతో నిపుణంగా రచించారు. నైశిత్యమూ, భావ వ్యక్తీకరణంలో సంయమ 

నమూ ఆయన వచనశై లికి ముఖ్యలక్షణాలు. కాని చిన్నకథలను, సీతికథలను (వా సేటప్పుడు 

మాతం ఆశెలీ నిర్గ రృణతలో మార్దవం కోంత చోటుచేసుకున్నది. 

ఇం గ్రీషుభాషలో భారతీయులు పత్రికల కోసం చేసిన రచనలు వాజ్మయాన్ని 

సంపన్నంచేసి (పశ స్తి౩క్కి నవి. గతంలో తే. నటరాజన్, సి. వై. చింతామణి, ఖాసా 

సుబ్బారావు వంటి సమర్థులైన పా తికేయులు లుండేవారు. ఈ [ప్మకియలో నేడు పరిణతి 

నందిన వారిలో పోథన్జో? సెఫ్, యం, చలపతిరావు, కే. ఈశ్వరదత్తు, జి. వి. కృపానిధి, 

ఫ్రాంక్ మో రేస్, యస్. ముల్గాంకర్ ముఖ్యంగా ఎన్నదగినవారు. కే యం.ముస్టీ ఇంగ్లీషులో 

ని 
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శ క్యుత్సాహాలతో నవలలను, వ్యాసాలను ధారావాహికంగా రచిస్తున్నాడు. 

వీరితోపాటు నీరద్ సి. చౌధురినికూడా గణించవలసి ఉన్నది. AUtobiogra- 

phy of an Unknown Indian, A Passage to England, The Contin ent 

of Circe అనే మూడు పు స్తకాలవల్ల ఆయనకు చక్కని సామర్థ్యంగల వచన రచయితగా 

పేర్ముపథ్యాతులు కలిగాయి. 

ఇక నవలా సాహిత్యం సంగతి. రమేశచం[ద దత్త 1902 లోనే The Lake 
of Palms అనే నవలను |పచురించాడు. తరువాత ఏడేండ్డకు The SlaVve.Gir1 of 

Ag[2 అనే నవలను |పకటించాడు. రమేశచం[ద దత్త తరువాత ఇంగ్లీషులో అప్పుడప్పుడు 
కొన్ని నవలలు (పకటితమవుతూ వచ్చాయి, కాని! ఈ సాహిత్య |వకియకు అధిక |పచారం 
వచ్చింది మృాతం ముల్ రాజ్ ఆనంద్ రచించడం [పారంభించిన తరువాతనే. మనుష్యులు 
సృష్టించిన వర్గభేదాల పట్ట, కులవ్యవస్థ పట్టి అతనిలో (పజ్జ్వరిల్రిన ఆగహమూ, దళితజీవుల 

పట్ట అతనికిగల అమిత మైన సానుభూతీ ఎన్నో నవలలు [వాయడానికి అతనికి పరణ 

నిచ్చాయి. అతని నవలలలో 600116 (1933), Untouchable (1935), Two 

Leaves and a Bud (1937), The Big Heart (1954) అనేవి అధికంగా |పచారం 
పొందాయి. అతని పాతల వ్యక్తిత్వంలో కానవచ్చే ఉ తేజమూ, వైవిధ్యంతో కూడి, 

సమ[గమైన ఆతని సామాబిక సమస్యల ఆకళింపు, ఉదాత్త లక్ష్యసాధన కై రచించడంవల్ల 

రచనకు కలిగే బలమూ ఆతని నవలల విశేష (ప్రచారానికి కారణాలు. ముల్క్రాజ్ ఆనంద్ 

(వాసినంత ఎక్కువగా ఆర్. కే. నారాయణ్ నవలలు వాయకపోయినా, అతడు రచనాశిల్పం 

పట్ట ఆనంద్ కంటె ఎక్కువ నిష్టగల రచయిత. నిలకడగా రచనా వ్యాసంగం సాగిస్తున్నాడు, 

నారాయణ్ ఇప్పటికి తొమ్మిది నవలలను [పకటించాడు. The Vendor of Sweets 
అనేది చివరి నవల. అతడు ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్వలె విప్పవవాది కాడుగాని, మృదువైన 
మాటలతోనే పాఠకులను ఒప్పించేశ క్తి అతని రచనలో కనిపిస్తుంది. ఆతడు నృష్టించిన 
మాల్లుడి అనే చిన్నపట్నపు పరిథిలోనే పాతల [ప్రవృత్తులను చితిసూ, దక్షిణ భారతదేశ 
వాసుల జీవిత విధానాన్ని కండ్లకు క కేట్టు వర్ణిసాడు. అతని తొలి నవలలలో ఒకటియైన 
The English Teacher కొంతవరకు స్వీయకథాత్యక మైనది. అతని రచనలలో అదే 
సర్వొత్కృృష్టమైనది కావచ్చును. తరువాత వ్రాసిన నవలలలో కొన్నిటిలో అతడు జీవితాన్ని 
వైద్యుడు రోగిని పరీక్షించినట్టు నిశితంగా గమనించడం కనివిస్తుంది. మిస్టర్ సంపత్, 
మార్గయ్య అనే ప్మాతలు ధనాపేక్షతో వేసే ఎతులను, రాజు ఆనేపాత ఎదుర్కొన్న నై తిక 

సంఘర్షణను, రాజకీయోద్యమంతో ముడిపడి భారతి, శ్రీరామ్ అనేపాాతలు వివాహం చేనుకో 

వలెననే నిశృయాన్నీ అతడు దక్కగా అర్థం చెసుకొని సానుభూతితో చితించాడు. 

నారాయణ్ నవలలలో The Man—Eater of Malgudi (పతే కించి పేర్కొనదగినది, 

ఆ నవల |వాస్తున్న రోజులలో నారాయణ్ దృష్టిని థారతీయ పురాణెతిహాస గాథలు ఎక్టువగా 
ఆక ర్లించినట్టు కనిపిస్తుంది. ఎందుచేతనంటే ఆ నవల [వాసిన తరువాత అతడు 6065: 
Demons and Others అనే పుస్తకాన్ని [పకటించాడు. The Man_Eater of 
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Malgudi అనే నవలలో అతడు భస్మాసురుని గాథను ఆధునిక వాతావరణంలో ఎంతో 

నేర్పుతో తిరిగి చితించాడు. ఆ నవలలో తోష పదునుచేసే వాను ఆనేపా[త ఆధునిక 

భస్మాసురుడు. పెద్దపులి చురుకుదనమూ, కౌొర్యమూ అతనిలో కనిపి నవి. తన అభి 

వృద్దికి నిత్యమూ కొ త్తదారులను అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు, భస్మా నురుని కథను నారాయణ్ 

పూరిగా అనుసరించాడు. అందుకే వాసు మరణించిన తీరు భస్మాసురునికి పట్టిన దుగ్గతినె 

తలపింపజేస్తుంది. ఒక మహ తర శక్తి త్రీవవాంఛల సుడిగుండంలో చిక్కుకొని విచ్చిన్నమై 

పోవడం మనకు స్ఫురిస్తుంది. దీనితో పోల్చితే నారాయణ్ రచించిన The Vendor of 

Sweets అనే ఇటీవలి నవల కొంత నీరసమెనదిగా కనిపిస్తుంది. ఐనా పసిపిల్లలవలె 

అమాయకుడై లక్ష్యాలు మారిన నవపపంచంలో దారి తెలియక తడబడే జగన్ "పాత 

మన స్మృతిపథంలో నిలిచిపోతుంది. ఈ కథలో మృదుహాస్యమూ, ఆప 

నాటక ధర్మమూ ఉన్నవి. వాటితోపాటు ఇంతకంటె మేలుగా జీవించాలనే ఆపేక్ష, ఈ 

[ప్రపంచంలోనే వ ర్రమానంలోనే నవసొందర్య్భం ఉదయించాలనే ఆకాంక్ష, ఆశకూడా 

కనిపి స్తవి. 

ఇంగ్లీషులో నవలలు (వాస్తున్న భారతీయ రచయితలలో పాఠకులను విశేషంగా 

ఆకర్షిస్తున్న వారు మరికొందరు కూడా ఉన్నారు. భవానీ భట్టాచార్య వర్తమాన సామాజిక 

జీవితపు పొరలను నిశితంగా, (ప్రయోజనాత్మక ౦గా పరీక్షించి, వాటిలోని క తిమత్వాన్ని 

నిర్దాక్షిణ్యంగా వెల్లడిస్తున్నాడు. ఇందుకు అతడిటీవల _ాసిన Shadow from Ladakh 

చక్కని ఉదాహరణం. గాంధీ మహాత్ముడు [ప్రబోధించిన నిరాడంబరమైన సర్వోదయాదర్శా 
నికి, మనదేశంలో (కొత్తగా తల ఎత్తిన [బ్రహ్మాండ మైన ఉక్కు కట్టడాలలో మానవతాదృష్టి 

లోపించిన స్థితికి, ఉన్న అంతరం దీనిలో కనిపిస్తుంది. చివరకు గాంధీతత్వాని కే జయం 

చేకూరుతుంది. నవలలను (వ్రాస్తున్న ఇతర రచయితలలో శాంతా రామారావు, మనోహర్ 

మల్లాంకర్, కమలా మార్కండేయ, ఖుష్వంత్ సింగ్, నయనతారా సెగల్, అనితాదేశాయ్ 

పేర్కొన దగ్గవారు. ఇతే మన దేశంలో నవలలు [వాస్తున్న వారిలో ఇంగ్లీషు భాషను తన 

సృజనశ క్తి కనుగుణంగా రూపొందించిన రచయిత నిశ్చయంగా రాజారావని చెప్పవచ్చును, 

అతడు [వాసింది న్యల్పంగానే. దీనిలో కొంత, అతని ఇటీవలి నవల The Cat and 

Shakespeare వలె, చిరాకు కలిగిస్తుంది. ఐతే Kanthapura, The Cow of the 

Barricades, Thc Serpent and the Rope అనే మూడు (గంథాలలో ఇంగ్లీషు 

భాషను నూతన దిగంతాలకు కొనిపోగల సూచనలు కనిపి స్తవి,. అంతేకాదు. కథా వాజ్మ 

యంలో గాంధీయగాన్ని కండ్లకు కట్టినట్టు చితించిన కళాకారుడు అతడొక్కడే. The 

Cow of the Barricades అనేది అతని కథల సంపుటి. ఆ పు సకపు శీర్షికగా ఉన్న 

కథలో సంఘటనల నేవధ్యంలో గాంధీ మహాత్ముడుంటాడు. (ప్రధాన పాత గౌరి "ఆనే గోవు. 

ఆ గోవు సమృద్ధికి, మాతృ పేమకూ, నిరవధిక కరుణకూ సంకేతం. అది నిజంగా తల్లియే, 

భారత మాతయే. గాందీజీ అనుచరులారంభించిన శాంతియుతమైన చర్య క్రమంగా దౌర్జన్య 

పూరిత మెన ఘర్షణగా మారుతుంది. మహాత్మునికి ప్రతినిధియైన నాయకుడు నిస్పహాయు 
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డవుతాడు. అదే సమయంలో ఆ ఊరి వారందరి ఆదరాభిమానాలకూ, గౌరవానికీ పాత 

మెన ఆ ఆవు అక్కడికి వస్తుంది. దాసి రాక చూసి (ప్రభుత్వాన్ని ధిక్కరిస్తున్న (గ్రామస్థులు 

ఆనందంతో “వందేమాతరం” అని కేకలు వేస్తారు. తన కర్తవ్యం స్పష్టంగా తనకు తెలిసి 

నట్టు ఆ ఆవు సైనికులు తాత్కాలికంగా కట్టిన అడ్డు కట్టమిదికి వెడుతుంది, సెనికులకేమీ 

బోధపడదు తెల్టగా కనిపిస్తున్నది సంధి సూచకమెన ధ్వజమా అని ఆలోచిస్తారు. - 

“ఐతే వారా ఆవును, దాని కండ్లను, అ కండ్లలో తొణుకుతున్న నిర్మల గంగాజల 

కణంవంటి అ|శువును చూడగానే “మహాత్మాగాంధీకి జై అంటూ (పజలలో కలిసిపోతారు. 

కాని వారి అధికారి పాశ్చాత్యుడు, అదిచూసి తుపాకి | పేల్చుతాడు. అది గౌరి తలను 

దూసుకొని పోతుంది. సామాన్య పజలమధ్య ఈశ్వరసంక లృ సాధనమైన ఆ ఆవు నేల 

కూలుతుంది.'” భారత స్వాతంత్యం కోసం గాంధీజీ నాయకత్వంలో సాగిన ఉద్యమాన్ని 

ఇంతకంటె రసవంతంగా చ్మితీించడం మరి ఎక్క_డనైనా కనిపిస్తుందా ? మతోన్మత్తుల 

ఘర్ధణమధ్య గాంధీజీ తన జీవితాన్నే బలిదానం చెయడం విధినిర్జ్ణతమని రాజారావు ముందు 

గానే (గ్రహించినట్లు తోస్తుంది. The Serpent and the Rope ఆనే నవల Kantha- 

pura కంటె పెద్దది, ఎక్కువ _పసిద్ధిాహడా పొందినది. ఐనా ఇంతవరకు వచ్చిన నవలలలో 

గాందేయ రాజకీయోద్యమం Kanthapura లోనే సర్వోత్కృష్టంగా వర్ణితమయింది. గాంధీజీ 

ఉద్యమంవల్ల దక్షిణాదిలోని ఒక పల్లెలో కలిగిన సంచలనాన్ని మాటకారియైన ఒక వృద్ధ 

వితంతువు పలుకులద్యారా ఈ నవలలో మనం తెలుసుకుంటాము. కథ పూర్తిగా ఆమె 

[గహణశ క్తికి, మన స్తత్వానికీ ఆనుగుణంగా, ఆమె స్మృతిపథంలో కదిలిన [కమంలో వ్యక్త 

మవుతుంది. కల్పనా కథలు, గాథలు, భారతదేశంలోని పల్లెపట్టుల సాంఘిక జీవితం, 

జాతీయ స్థాయిలోనూ, పల్లెల స్థాయిలోనూ గాంధీజీజాతీయోద్యమానికి సంబంధించిన 

రాజకీయ ఘటనలు, అన్ని కలిసి చక్కని వివేచనతో కూడిన శ క్రిమంతమైన నవలగా 

రూపొందాయి. భాషపై అధికారమున్న |పభువువలె రాజారావు ఇంగ్రమ భాషను (పయో 

గిసాడు. ఒక నూతనభాషను సృష్టిసున్నాడనిపిస్తుంది. అతని [వాతలో భారతీయ భాషా 

సహజమైన లయ కథలోని భావపరిణామాని కనుగుణంగా లీనమవు తుంది. ఇంగ్లీషు మూసలో 

పోసినా అది భారతీయ భావననే వ్య క్తంచెస్తూ, భారతీయులు ఇంగ్రీషులో సృష్టించిన 

సాహిత్యంలో అత్యంత రసవంత మైన రచి ఎగా రూపొందింది. 

l 

విషయ సూచిక 

కవిత 

సీత తరుదత్త 

మా సరుకు చెట్టు 5 

గీతాంజలి రఏందనాథ ఠాకూరు 



విషయ నూచీకో 

విశ్వాసి 

పద్మాస నస్థ్టుడైన బుద్ధునకు 

జయం 

అధివాస్తవిక శాస్త్ర స్వప్నం 

ఈశ్వరుని గులాబి 

దేవుని కుమారుడు 

అలౌకిక దేశికుడు శ్రీరమణుడు 

పొలిమేర 

గులాబుల (పపంచం 

అమృత పుత్రులు 

ఏది మంచితనం ? 

సత్యాగహం 

పరివర్తనశీలి మానవుడు 
నాగరికత భవిష్యత్తు 

ఒక తేజం నిష్య-మించింది 

మంతి సీతారామయ్యర్ 

కాంతాపురంలో వై శాఖ వర్షాలు 

తరుద త్ర 

19 

సరోజిసీ నాయుడు 

క్) 

(శ్రీ అర విందుడు 

హరీం|దసాధ చట్లోపాధ్యాయ 

డామ్ మోరేస్ 

పి, లాల్ 

వచనం 

త్తి 
(ల 

వివేకానందస్వామి 

రవీందనాథ ఠాకూరు 

మోహన్దాస్ కరంచంద్ గాంది 

(శ్రీ అర విందుడు 

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ 

జవాహర్లాల్ నెహూ 

చ్మకవ రి రాజగోపాలాచారి 

రాజారావు 

త్ 

గదిలో వత్తి తగ్గించిన దీపపు వెలుగులో 

సంతోషం తొణికే ముగ్గురు పిల్లలు | 

విచ్చిన కళ్ళతో తదేకదృవ్షితో వారేమి చూస్తున్నారు ? 

రవికిరణం చొరని దట్టమైన అడవి, 

దాని నడుమ చదును చేసిన భూమి. 

ఆక్క_డ సుదీర్భ వృక్షాలను 'పెనవేసుకొన్న లతలకు 

[బహ్మాండ మైన విరులు పూస్తున్నవి ; 

నిర్మలాంబుపూర్ణ సీరవకాసారంలో 

రాయంచలు విహరిస్తున్నవి ; 

కోంకనుంచి ఎగిరి నెమలి నేలపై [వాలుతుంది ; 
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వన్యహరిణాలు పరుగులెత్తుతూ ఉంటవి ; 

పొలాలు బంగరువన్నె ధాన్యకణాలతో (పకాశిస్తుంటవి ; 

హోమకుండాలనుంచి సన్నగా సీలిపొగలు 

నింగివె పు పయనిస్తుంటవి ; 

అది తపస్వియైన క విమహర్షి [పశాంతా శమం, 

కాని ఈ సుందరాంగి ఎవరు? 

ఆమె దుఃఖం వ్యర్థం కాలేదు. 

ఎందుకంటే, ఆమె నయనాలనుంచి జారే (పతి బాష్పకణం 

మూడు జతల పసి న్మేతాలనుంచి అ కుధారలు కురియింపజేస్తున్న ది; 

ఆ ముగ్గురు పిల్లల లేత తలలు విషాదంతో వంగిపోయినవి, 

అతి [పాచీనమైన కథ అది. 

అలనాటి సీతాదేవి దీనగాథను తిరిగి స్మరణకు తెచ్చిన 

ఆ పాటను ఒకతల్రి పాడింది. 

ఆ కంఠధ్వని ఆగిపోయింది. 

ఆ దృశ్యం వారిదృష్టికి దూరమయింది. 

ఐనా ఆ పిల్లలు తెల్పవా రేవరకు ఆ సన్ని వేశాన్నిగూర్చి 

కలలు కంటూనే ఉంటారు! 

మునవటివలెనే ఆ వలలు సాయంవేళ 

తిరిగి తమ తల్రిచెంత చేరడ మెన్నడు ! 

—Ancient Ballads and Legends of Hindustan నుంచి, 

తరు దత్త 

మా సరుకు చెట్టు 

శిఖరం నక్ష[తాలను తాకే పెద్ద చెట్టు. కోతల వల్ద గంట్టుపడి గరుకు బారిన 

దాని మాకును పెద్ద కొండచిలువ వలె చుట్టలుగా చుట్టుకొని ఎగబాకుతున్న తీగ. ఆ తీగ 

కౌగిలిలో చిక్కుకొంపే మరొక చెర్లెైదెనా |బతుక గలిగెది కాదు. కాని మహా కాయం గల ఈ 
వృక్షం ఆ దేహావకుంఠనాన్ని సైర్యంతో భరిస్తున్నది. పగలంతా పక్షులూ, తేనెటీగలూ చేరే 

ఆ చెట్టుకొమ్మల నుంచి ఆ తీగకు పూచిన పువ్వులు ర కారుణ కాంతుల తో గుత్తులుగా 

వేలాడుతున్న వి. రా తివేళల మనుష్యులు వ శమిస్తున్న తరుణంలో తరచుగా మా పెరటిలోని 

ఆ చెట్టుమీది నుంచి చీకటి తెరల నడుమ వినవచ్చే ఒక మధురగీతపు ధ్యనులతో తోట నిండి 

ఫోతుంది,.ఆ పాటకు అుతకే లేదని వస్తుంది. 
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పభాతవేళ నా గది కిటికీ తెరుచుకోగానే నా చూపు ఆనందంతో ' ఆ చెట్టుమీద 

నిలుస్తుంది. అప్పుడప్పుడు-ముఖ్యంగా నీతకాలంలో -- ఆ చెట్టు _చివరికొమ్మ మీద ఒక 

కొండముచ్చు ఒంటరిగా కూర్చొని సూర్యోదయాన్ని తిలకిస్తూ ఉంటుంది (కింది కొమ్మలమీద 

దాని పిల్లలు గంతులు వేస్తూ ఆడుకొంటూ ఉంటాయి. దవ్వునుంచీ, దాపునుంచీ కోకిలలు నవో 

దయానికి స్వాగత మిస్తూఉంటాయి. నిదమత్తులో మా ఆవులు పచ్చిక బయళ్ళకు తరలి 

వెడతాయి. ఆ పెనువృక్షపు నీడ అందంగా (పతిఫలించే విశాలమైన చెరువునిటిలో కుప్పలుగా 

'పేదిన మంచువలే కలువపువ్వులు వికసిసాయి. కానీ ఆ సరుకు చెట్టు నా కింతటి [(పేమా 

స్పదమైనది కావడానికి కారణం దాని జౌన్నత్యంకాదు. ఆ చెట్టు నీడలో మేము ఆడు 

కొన్నాము. ఏండ్లు గిడచిపోతున్నా, నా పియ సఖులారా! మిమ్ములను నేను గాఢ మైన 

| పేమతో స్మరిసాను. మీకోసమే ఈ చెట్టుమీద నాకెప్పుడు అభిమానం నిలచి ఉంటుంది. 

మీ మధుర స్మృతులతో అవనత మైన నా మనస్సులో ఆ చెట్టు స్ఫురించి దుఃఖాశవులతో 

కళ్ళు నిండగా అద్భశ మవుతూంటుంది. గులకరాళ్ళు పేరుకొన్న తీరాన సము; దతరంగాల 

ధ్వనివలె అస్పష్టంగా విషాదగీతంవర వినిపించే ఆ శబ్దమేమిటి ? అది ఆచెట్టు కోదనధ్యని. 

బహుశః ఈ ఫీతిజనకగీతం అజ్ఞాత లోకాల్లోకి చేరుతుందేమో. 

అజ్ఞాతమైనా విశ్వాసంతో నిండిన దృష్టికి అది స సుపరిచితమే. జలదేవత తన 

గుహలో గాఢంగా నిదురించే వేళ, సాగరతరంగాలు ఇటలీ, ఫాన్స్దేశాల ప్రాచీన తీరాలను 

మృదువుగా చుంబిస్తున్నప్పుడు, పండు వెన్నెలలో ఈ పృథ్వి కలలులేని సుష వ్రిలో మునిగి 

ఉండగా, సుదూర తీరాలలో, సురక్షితంగా ఉన్న అఖథాతాల చెంత ఆ కోక గీతాన్ని నేను 

విన్నాను. ఆ గీతం ఎప్పుడు వినిపించినా ఒక గంభీరరూపం నా మనస్సులో కదిలేది, ఓ 

వృక్షమా! [ప్రియమైన నా మాతృదేశంలో ఉల్ణాసంతో నిండిన పడుచుదనంలో సుపరిచితమైన 
సీ రూపమె ఆది. 

చిరని దలో కన్నుమూసిన నా సహచరులకు |పియమైన వృక్షమా! అందుకే నీ 

గౌరవార్థం నేనీ గీతాన్ని రచిస్తున్నాను. వారు [పాణం కంటె అధికులు నాకు. నేను గతించిన 

తరువాత సివు కలకాలం జీవించే వృక్షాలలో ఒకటిగా గణింపబడుదువు గాక ! బారోడేల్ లో 

తమ భయానక శాఖల (కింద వెలవెలపోయే భయమూ, వణీకే ఆశా, మృత్యువు, కంకాళ్ల 

ములు, నీడగా ఆవరించిన కాలమూ నిలిచిన ఆ అమర వృషక్షాలవలె నీకుకూడా చిరకాలం 

జీవించాలి. నీ అందాన్ని వర్ణింప యత్నించే ఈ గీతం నీరనంగా ఉన్నా, విస్కృతి శాపం 

నుంచి నిన్ను నా (పేమ రక్షించుగాక ! 

'—Ancient Ballads and Legends of Hindustan నుంచి, 
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రవీం|దనాథ ఠాకూరు 

గీతాంజలి 

I 

నన్ను అంతము లేనివాణజ్ణిగా చేశావు, అది నీకొక ఆట. ఈ దుర్భల పాతను 

తిరిగి తిరిగి వంచివేస్తూ, నవజీవనంతో నింపుతూ ఉంటావు. 

ఈ వంశీ నాళాన్ని కొండలమీదికీ, లోయల లోనికీ వెంట కొనిపోయి దానివై నిత్య 

నూతనగీతాలను పలికించావు. 

సీ అమృత కరస్పర్శ వల్ల నా క్షద హృదయం ఆనందంతో తన అవధులను 
కోల్పోయి, అనిర్యచనీయాలాపాన్ని పలుకుతుంది. 

రీ అనంతోపాయనాలు నాకు నా చిన్న చేతులమీదుగా నే లభిస్తాయి. యుగాలు 

గడిచిపోతాయి, నీవు కానుకలను వర్షిస్తూనె ఉంటావు, వాటిని నింపుకోవడానికి అంతులెనిచోటు 

ఇంకా ఉంటూనే ఉంది. _ 

Il 

పాట పాడుమని నీ వాజ్ఞాపించినప్పుడు, గర్వంతో నా హృదయం ఖదిల్చుతుందని 

అనివిస్తుంది. కన్నెత్తి నీ ముఖం పంక చూసాను, నా నేతాలు అశువులతో నిండిపోతాయి. 

నా |బతుకులోని కాఠిన్యమూ, అవ్మశుతీ కరిగిపోయి మధురస్వర మేళనంగా 

రూపొందుతాయి. ఆనందంతో సాగరాన్ని లంఘించే వక్షివలె నా భక్తి రెక్కలు 

విచ్చుకుంటుంది. 

నా గానం నీకు ఆహ్హాదం కలిగిస్తుందని నే నెరుగుదును, గాయకునిగానే నేను 

నీ నన్నిధికి చేరగలనని కూడా నే నెరుగుదును. 
సీ చరణాలు నాకు అందరానివి. కాని సువ్యాప్తమైన నా గేయపు రెక్కల 

కొనలతో నేను వానిని స్పృశిస్తాను, 

గాన పారవశ్యంలో మైమరచి |[పభువువైన నిన్ను సఖుడా ఆని నేను సంబో 

ధిసాను. 

—GeetanJali నుంచి. 

రవీందనాథ ఠాకూర్ 

భక్తుడు 
I 

నిటారు కొండలపైన, మండే ఇసుకమీద, కరినశిలలతో నిండిన కర్కశ పథాల 

వెంబడి భక్రశిథామణి సాగిపోతూ ఉంటాడు. 
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బలవంతులూ, దుర్భలులూ, వృద్ధులూ, యువకులూ, దేశాధిపతులూ, [శమ 

జీవులై న హాలికులూ, రకరకాల జనులు ఆయనను అనుసరిస్తారు. 

కొందరికి వినుగు కలుగుతుంది. మరికొందరు అలసిపోతారు కొందరికి కోపం 

వసుంది. మరికొందరిలో సంశయం రేకెత్తుతుంది. 

_ బరువుగా ఒక్కొక్క. అడుగువేస్తూ, “గమ్యం ఇంకా ఎంతదూరమున్న' దని 

వాళ్ట ఆడుగుతారు. 

సమాధానంగా భక్తుడు పాట పాడడం పారంభిసాడు. 

వారు ముళాలు చిట్టి స్తారు, కోపంతో చేతులూ పుతారు, అనా ఆయనను ఎదిరించ 

లేరు. జనసందోహపు ఒత్తిడీ, అనిశ్చితమైన ఆశా వారిని ముందుకు నడిపిస్తాయి. 

నిదను, విశాంతిని తగ్గించుకున్నారు. ఒకరితో ఒకరు చకచక నడవడంతో 

ప్రోట్ర్ పడుతున్నారు. ముందుపడే అవకాశం ఎక్కడ తమకు చేజారిపోతుందో, ఎక్కడ 

అదృష్టం ఇతరులను వరిస్తుందో అని ఎప్పుడూ వారు భయపడుతూ ఉంటారు. 

కాలం గడుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు వెనుకకు జరిగే దిగంతరేఖ ఏదో 

అపరిచిత వస్తువు లభిస్తుందనే ఆకర్షణతో వారిని ముందుకు నడుపుతూ ఉంటుంది. కాని 
చివరకు వారు నీరసించి పోతారు. వారి ముఖాలలో కాఠిన్యం గోచరిస్తుంది. వారి తిట్టు 

[క్రమంగా శ్రుతి మించుతాయి. 

Ir 

అది రాతి వేళ. 

మృరిచెట్లు సీడలో యాతికులు తమ చాపలు పరుచుకున్నారు. 
రు 

వాయువీచిక దీపాన్ని ఆర్పివేయడంతో, నిదుర మూర్చగా మారినట్లు అంధకారం 

గాఢతర మయింది. 

జననమూహంలో ఒక వ్యక్తి లేచి నిలబడి నాయకుని వంక నిర్దాక్షిణ్యంగా 

చూపుతూ, “గమ్యం తెలిసినట్టు నటించిన వంచకుడా ! మమ్ములను వీపు మోసగించా' వని 

బిగ్గరగా కేకలు వేస్తాడు 

ఒక్క-రొక్కరుగా ఇతరులు కూడా దూషణ మొదలు పెడతారు. స్రీలు ద్వేషం 

వెలి గక్కుతారు. పురుషులు మండి పడతారు. 

చివరకు అందరిలో అధిక సాహసం గల వాడు దారి చూపే భక్తుణ్ణి కొడతాడు. 
ఆయన ముఖం వారికి కనిపించదు, కాని ఆ|గహావేశంలిో ఆయన (పాణాలు పోయే వరకు 

అందరూ కలిసి కొడతారు. 

సీరవ నిశీథంలో ధూరం నుంచి జలపాతపు ధ్వని అస్పష్టంగా వినవస్తుంది. మళ్లి 

పువ్వుల సుగంధం ఉండీ లనట్టు గాలిలో తేలిపోతుంది. 
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యాతికులను భయ మావరిస్తుంది. 

స్రీలు ఏడ్పు [పారంభిసారు. తమ దీనస్థితికి జాధతో పురుషులు వారిని ఏడ్పు 

మానవలసినదని కేకలు వేసారు. 

కుక్కలు మొరగడం మొదలు పెడతాయి. నిర్దాక్షిణ్యంగా కొట్టి ఆ రొద 

నివారిస్తారు. 

ఆ రాతికి అంతమే లనట్టనిపిస్తుంది, త ప్పెవరిదని ఆ జన సమూహంలో వాగ్వి 

వాదం మొదలవుతుంది. 

అరుపులూ, బొబ్బలూ సాగుతాయి. ఒరలనుంచి వారుక త్తులు తీయడానికి సిద్ధ 

మవుతూ ఉండగా, చీకటి సన్నగిలుతుంది. పర్వత శిఖరాలమీద (ప్రభాత కాంతులు 

(పసరి సాయి. 

ఎదుట మృతుడైపడి ఉన్న వ్యక్తి కనిపించగానే వారు అరుపులు మాని బరువుగా 

ఊపిరి తీస్తారు. 

స్రీలు వెక్కివెక్కి ఏడుస్తారు, పురుమలు తమ ముఠాలను చేతులతో కప్పు 

కుంటారు. 

కొందరు ఇతరులకు కనిపించకుండా పారిపోబోతారు, కాన్ వారి నేరం వారిని 

హతుని దగ్గర నుంచి పోకుండా బంధిస్తుంది. 

“మనకు దారి చూపే వారెవరు?” అని విహ్యలతతో పరస్పరం (పళశ్నించు 

కుంటారు. 

“మనం బలి గొన్న ఇతడే” అని తూర్పునుంచి వచ్చిన వృద్ధుడు తలవంచుకొని 

అంటాడు. 

పలుకులేకుండా వారు నిశ్చలంగా కూర్చుంటారు. 

వృద్ధుడు తిరిగి పలుకుతాడు : ““సంశయంతో ఇతని మాటను మనం తిరస్క- ' 

రించాము, ఆ|గహంతో చంవివేశాము. ఇప్పుడు ఆదరంతో ఇతనిని అనుసరిద్దాము. ఎందు 

కంటే మన ఆగహానికి బలియైన ఈ మహనీయుడు మరణించినా మన జీవితాలలో [బతికే 

ఉన్నాడు, ' 

అందరూ లేచి నిలబడి ముక్తకంఠంతో పలుకుతారు : ““విగతబివుడై న భక్తునకు 

విజయము-అని, జయ” మని, 



పద్మా సనస్టుడెన బుద్ధునకు 

బుద్ధ దేవా! నిమీలిత న్మేతాలతో, ముక్తహసాలతో 

పద్మాసనస్థుడ వై సీవు పరిణామమే లేని ఏచిరంతన 

దివ్యానుభూతిని పొందుతున్నావు ? 

మానవ జగత్తున కతీతమై, మా జాతికి అచుంబితమైన 

ఏ శాంతిని చవిచూసున్నావు? 

కల్లోలితమైన మా మార్గంపై సదా పరిణామ 

వాయువీచికలు వీసూ ఉంటాయి 

రేపు ఉత్పన్నం కాబోయే కేశాలు నిన్నటి బాధలను మరపింప జేస్తాయి. 

కలల వెనుక కలలు, ఘర్షణ వెనుక ఘర్షణ రే కెత్తుతాయి. 

చివరకు బీవితపు అల్రికను మృత్యువు విప్పి వేస్తుంది. 

సంకటమూ, ఆరాటమూ, _చెదరిపోయిన మా 

ఆత్మాభిమాన రహస్యాలూ, పరాజయం నేర్పే కఠిన 

పాఠాలూ, ఆలస్యంగా చేతికి అందే పువ్వూ, 

అందని ఫలమూ -- ఇవే మా వంతు, కాని 

బుద్ధ దెవా ! పద్మాసనం పై విశిష్టతతో గడించిన 

నీ కాంతి మాతం మాకు లభించదు. 

అసమర్థ హసాలతో అందరాని మా వాంఛలు 

సాధించడానికి (పయత్ని సాము. 

తరిగే విశ్వాసంతో, తడబడే అడుగులతో 

దివ్యశిఖరాల సధిరోహించ యత్నిస్తాము. 

దివ్యజీవనసాధనకై మా ఆత్మ పడే తపనను 

వి శ క్రీ జయించలేదు, ఆణచలేదు. 

అందరాని సుదూరంలో ఉన్న గమ్యం ఇంకా దూరంగా జరుగుతూ నే 

చేర రమ్మని నెగ చేస్తూ ఆకర్షిస్తూన ఉన్నది. 

మా ఐహిక క్షణాలన్నీ అనంతంలో ఒక శకలమే. 

సీ పద్మాననపు చేరువలో 

మహ త్తరమూ, అజ్ఞాతమూ ఖన నిర్వాణాన్ని 

మేము పొందే మార్గమేది ? 

—The Sceptred Flute నుంచి 
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సరోజినీ నాయుడు 

జయం 

జీవితం నాకు ఆనందాన్ని, కవిత్వాన్ని 

స్వచ్చహాసాన్ని సౌకుమార్యాన్ని, ఉజ్జులకిర్తిని, 

విరబూచిన వనవృక్షం వంటి ఆశను, 

జ్వాలలతో (పతిధ్వనించే రెక్కలు నిండిన స్వప్నాలను 

స్రీ ధనంగా పసాదించింది. 

తన ఉన్నత లోకంలో ఈశ్వరుడు కలత చెంది, 
ఓ [పేమాధీదేవతా ! తన తారావథం నుంచి 

నాకు కన్నీటి పాఠం నేర్పడానికి నిన్ను శీ ఘంగా 

గాఢమెన బాధతో కూడిన కానుకలతో పంపాడు. 

నీవు నా కలశంలోని ఆనందాన్ని కైవసం చేసుకొని 

అందలి మధువును ఊషర మతంపై ఒలక బోశావు. 

నా గీతంలోని మధుర స్వనాన్ని అపహరించావు. 

గేయ పూర్ణ దరహాసాన్ని పెదవుల మీద నిలిపివేశావు. 

తన కాంతిరేఖలను జగమంతట వెదజల్లే 

నాకీ ర్తి కరదీవీకను లాగుకొన్నావు. 

నా ఆశా శాఖల ఫలాలను కొల్పగొట్టావు. 

రెక్కలు విచ్చిన నా న్యప్నా లను సంహరించావు, 

శిథిలమైన జీవన సౌందర్యం నడుమ 
దుఃఖంలో పరాజితనై నేను ఒక్క తెనే 

ఓదార్పు లేకుండా నిలబడ్డాను. నా దైన్యం చూసి 

కాంతులీనే తన సింహాసనం నుంచి దేవుడు నవాండు. 

నా గర్వాన్ని భగ్నం చేస్తూ నీవు 

నిర్ణయతో, [పశాంతంగా, ఘనంగా నాతో ఆన్నావు : 

“నీ గర్వభంగం చేయడానికి 

ఆయన ఉద్దేశించిన ఆయుధాన్ని నేను. 

ధీర భావనతో దూరతీరాలకు 

మధుర ముగ్గ గీతాలను ఆలపిస్తూ 

వేగుచుక్క_తో చుట్టరికం కలువుకొంటూ, 
అర్థరాతి సూర్యునితో స్నేహం చెయగోరుతూ 

వర్తిస్తున్నావు నీవు... 



ఈశ్వరుని గులాబీ 

నీ హృదయాన్ని బంధించడానికి తగిన శక్తి నిచ్చి 

దైవం పంపాడు నన్ను. 

ఇలలోని దేశాలు తలవంచి మొక్కగా 

గర్వ పడిన హృదయమా ! 
నాకు మోకరిల్లు ! నాకు మోకరిల్లు !” 
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The Feather of the Dawn (1961) నుంచి. 

శ్ర అరవిందుడు 

అధి వా స్రవిక శాస్త్ర స్వప్నం 

ఓక్ మాంసగంధి వోమైట్ నాటకం (వాసినట్టు, 

మెర్మెయిడ్ పానశాలలో మధువు (తాగినట్టు, 

అమరత్వాన్ని కై వసం చేసుకొన్నట్టు కలవచ్చింది. 

ఈబియన్ సాగరతీరంలో హార్మోనుల సంఘం ఒకటి 

ఇలియడ్ ఒడౌనీ ఇతిహాసకావ్యాలను రచించింది. 

ఒక థైరాయిడ్ |గంథి దాదాపు నగ్నంగా 

బోధి వృక్షపు నీడను ధ్యానం చేసి, చిరంతన కాంతిని దర్శించి, 

లేచి, తన గంభీర మౌనాన్ని విడనాడి 

ధర్మ చక్రాన్ని గూర్చి, అష్టాంగ మార్గాన్ని గూర్చి 

నిక్టయంగా |పవచించింది. 

అస్వస్థమైన ఉదరపు | పేరణతో ఒక మస్తిష్కం 

యూరప్ ఖండమంతటా గర్జించి, నిర్జించి, పాలించి, పతనం చెందింది. 

సెయింట్ హెలెనా దీవి నుంచి బహుశః స్వర్గానికి వెళ్ళింది. 

ఆధివా స్తవిక పపంచం ఈ విధంగా ఊగులాడింది, అంతలో 

ఓక కా స్ర్రజ్ఞుడు ఆణువులతో ఆటలాడి, 

దేవుడు కేకవేయబోతూ ఉండగానే ఈ విశ్వాన్ని భగ్నంచెశాడు, 

last Poems (1952) నుంచి 

శ్రీ అరవిందుడు 

ఈశ్వరుని గులాబీ 

ఈశ్వరుని గులాబీ : విహాయసవీధిలోని ఇందనీలాల పె నిలిపిన 

సిందూర చిహ మౌ! 
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స ప్రపారవళ్యావస్థలతో స ప్తవర్ణ శోభితవై అగ్నికీలల మధురిమతో 

ఆనందదా తివైన గులాబీ ! 

ఓ ఈశ్వర విలాసమా : అగ్నిశిఖా ! 

నామరహితుని సంకేతపుష్పమా | పణవముకుళ మా ! 

మానవతతో కూడిన మా హృదయంలో విజృంభించు. 

ఈశ్వరుని గులాబీ ! అ స్తిత్వశిఖరాల పై వికసించే మహత్తర జ్ఞాన ప్రసూనమా ! 

కాంతిని పసాదించే గులాబీ ! చరమ దర్శనపు స్వచ్చ సారమా! 

ఓ సువర్ణ రహస్యమా! కుసుమమా ! 

కాలాతీతుని శిరమున నిలిచిన రవిబింబమా ! విస్మయకర 

వేళ వచ్చిన ఆతిథీ ! 

పృథ్వీ తత్త్వ మయమైన మా మనస్సులో వసించు 

ఈశ్వరుని గులాబీ : అనంతపు లోహితళ క్తీ, బలసూచకర క్షవర్ణ విగహమా ! 

వ జకాంతితో నిశీథాన్ని చీల్చే శక్తి పూర్ణమైన గులాబీ ! 

అమరత్వపు రూపమా ! మానవునిలోని ఈశ్వర పాదుర్భావమా ! 

మానవుని సంకల్పంలో వెలుగుతూ, నీ (పణాళికా వై చితిని రచించు. 

అవతరించే ఈశ్వరుని వాంఛతో ఎరుపెక్కిన ఈశ్వరుని గులాబీ ! 

వర్ణవల్ణకీ ! బహుదళ శోధితవై జీవనదా|తివై న గులావీ! 

మ ర్త్యదహాన్ని మధుర మం(తశ క్తిగా మహిత గీతంగా మార్చు, 

మాలోని భౌతికాధ్యాత్మిక శ కులను సంధించు, కాలావధి బద్ధుల్టైన 

వు[తులకు అమరత్వం (పసాదించు 

అనంతత్వపు వదనంపై విరిసిన తన్మయానందరేఖా ః ఈశ్వరుని గులాబీ ! 

ఆ స్తిత్వపు ఆంతరాళంలోని అరుణిమా ! కారుణ్యపు పగాఢాగ్ని కీలా! 

చేమ (పదాతీ 

(పకృతి అగాధంలో రోదిస్తున్న [ప్రగాఢ వాంఛా హృదయం నుంచి ఉదయించు, 

ఈ పృథ్విని విస్మయకర శక్తి నికతనంగా మార్చు. బీవితాన్ని 

ఆనంద పారణ్యముదగా మార్చు. 

Collected Poems and Plays (1942) నుంచి 

శ్రీ అరవిందుడు 

దేవుని కుమారుడు 

మానవ కుమారుడై *న్మించిన దేవుని కుమారుడు 

పోలా హల పానం చేశాడు, పకితజీవులపట్ట దైవపు బుణాన్ని 
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తీర్చేభారం తనపై వేసుకొన్నాడు. 

ఆయన సంకల్పం జీవులను అనంత శాంతికోనం, విశ్రాంతి కోసం 

మధనపడే జీవన మరణాలకు బద్ధం చేసింది. 

ఇప్పుడా బుణం తీరింది, మొదటి బుణ ప్యతం రద్దయింది. 

నిత్యుడు మానవాక్ళతి ధరించి కడగండ్లు పడ్డాడు. 

నిజర క్షంతో మోక్షపు ఏలునామా వె చేవాలు చేశాడు. 

తన అమరశాంతి కవాటాలను తెరిచాడు, 

మానవుని దౌర్భల్యానికి దైవం నష్టపరిహారం చేశాడు. 

సృష్టిక ర్హయే బాధామరణాల శిక్షను భరించాడు. 

మానవుడై అవతరించిన దేవుడు దండ నపాలయ్యాడు. 

ఆయన (పేమ మర్తునికి స్వర్గమార్గం నిర్మించింది. 

ఇక్కడ వ్యాపించిన మానవుని అజ్ఞానాంధకారానికి పతిగా 

ఆయన తన (బతుకును వెలుగును అర్చించాడు. 

ఈ భయానక రహన్య బలిదానం ముగిసింది 

[పపంచం కోసం దైవపు శరీరమే బలిగా ఆహుతి అయింది. 

గత సెమనిశో, క్యాల్యరీ#* ఆయన వంతుకు వచ్చాయి. 

మనుష్యుని ఆత్మను మేకులతో బిగించిన సిలువను ఆయన మోస్తున్నాడు. 

[ప్రజల దూషణలే ఆయనకు రక్షక సహచరులు. 

ఆయన బుజుశీలానికి గుర్తింపు అవమానమూ, ఆపహాస్యమూ, 

ఆయనతోపాటు మరణదండన పొందిన ఇద్దరు దొంగలు 

ఆయన చేసిన మహత్తర |పాణత్యాగాన్ని గేలి చేస్తున్నారు. 

రక్త సి క్రఫాలంతో ఆయన పతితోద్ధారకుని పథం వెంట పయనించాడు. 

దేవునితో తాదాత్మ్యం పొందిన ఆయన 

తన దేహత్యాగంతో తన ఆత్మ అవిరళ కాంతిని చెల్లించాడు. 

ఆయన మరణంతో ఆయన అమరజ్ఞానం జయం పొందింది. 

Savitri (1954) నుంచి 

* జెరూసలెం నగరానికి తూర్పున ఉన్న ఒక తోట. ఏసుక్రీస్తు తన అవసాన 

దశలో అమితవేదన అనుభవించిన చోటు. అక్కడనే అయన అనుచరులు 

(దోహబుద్ధితో ఆయనను అధికారుల వశం చేళారు, 

** క్రీస్తును సిలువ వేసిన చోటు. 

(51) 



802 

హరీంద్రనాథ చట్టోపాధ్యాయ 

అలౌకిక చేశికుడు శ్రీరమణుడు 

నిత్యత మానవాకృతి ధరించింది, 

మనుష్యదేహ పరిమాణానికి కుంచించుకొన్న ది ; 

అమరుడు నరుడై నాడు. 

కోరి కాలదేశావధులకు బద్ధుడై నాడు, 

ఆర్లతతో, దయతో, (ప్రశాంతతతో భాసిస్తూ 

చిన్న మంచం మీద కూర్చొని ఆయన కనిపిస్తాడు; 

పరిమితమైన తన అరచేతి మేరలో 

అనంత రహస్యాలను ఆయన పట్టుకొన్నాడు. 

మన ఒంటరి తనం మాటున అరుదైన జ్ఞానాన్ని 

పసాడించే వాక్కు. అయన; మన మాటల మాటున 

మన ఊహకతీత మై, మనకు దుర్భభ మె 

దృశ్యాదృశ్యంగా గోచరించే ఏకాంతం ఆయన. 

మహోన్నత పీఠంపైనున్న ఆలౌకిక పావన దేశికా ! 

సీ రూపాన్ని మా హృదయకుహరంలో నిలుపుకోవడానికి యత్ని స్తూ 

మేము ఎవరికి వారమే మూగ వాంఛతో నిన్ను చేరబోతున్నాము, 

సీ తీక్షకాంతితో మా చీకటిని ఛేదించు. 

మా కపటోపాయాలను, మమ్ము చుట్టుముఫై 

గాఢతిమిరాన్ని, మేము నడిచే విషాదమయ పథాలను 

గుర్తించే కాంతి అది, ఓ మౌన దేశికా : 

మా అడుగులను వి[శాంతిమయ శిఖారాల మీదికి నడివించు. 

సీ అవిచ్చిన్న |పళాంతతకు అనుకూలంగా ఉండ నందున 

మేము అలసి పోయాము; 

దూరము మాగమ్యం, మా పాదాలు రక్కసిక, మైనవి; 

కరుణించు _పభూ ! ఒక్కొక్కటిగా మా గాయాలను మాన్సు. 

డామ్ మోరేన్ 

పొలిమేర 

లోయప్రైన డేగలు సూర్యుని ఎదిరిస్తున్న వి; 
నూనె రంగు విషసర్భం రాళ్ళనడుమ చుట్టుకొన్నది. 
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ఐనా లోపలి ఎముకల పరవంజాతో నేను 

డేగల కంటె ఎత్తుగా ఎక్కుతున్నాను, చివరకు 

డేగలు అదృశ్యమైన ఒకానొక కల్పనా కథ కొసకు 

(పవేశించగలిగాను. 

ఖనా ఆ విష సర్బ్పం జారుతూనే ఉన్నది. 

ఏటి లోనికి దిగి, నీటిలో మృత్యువునకు సిద్ధంగా 

సగం మునిగి ఉన్న _ గోదురుకప్పను తననాలుకతోదూవి స్తున్నది. 

శ్వాస పీల్చితే అవికూడా అంతర్హిత మవుతాయి. 

నేను కనులు మూసుకొంటే సూర్యుడూ, పర్వతాలూ మాయమవుతాయి, 

రాళ్ళ గనులలో ప్రకాశించే ఆ ముఖానికి = 
వాక్కు లేని కాలమే ఏకైక సాక్షి. 

ఆ ముఖాన్ని నేను ఈ చీకటి పొలిమేరలో నైతం 

కవితలో పచ్చన్న రూపంలో దాచలేను, 

నె నెక్కడికి [ప్రయాణం చేసినా ఆమె అక్కడ ఉంటుంది. 

Poems (1960) నుంచి. 

. లాల్ pe 

గులాబుల (పపంచం 

ఇది గులాబుల (పపంచం. 

ఇక్కడ ఆర్థం పరిమళాలలో విరియడం, 

సుకుమారమైన ఆకు కాన్పు జీవితం. 
నా మి|తుని గులాబితోట ఇది: 

స్వాగతాలు లేవిక్క_డ, వీడుకోళ్ళు లేవు- 

పేమ గణనతోనే నిన్ను స్మరిస్తారిక్కడ. 

అజ్ఞాత వ్యక్తీ, నిన్ని సుగంధపూర్ణ 

వాతావరణంలో ఒక భంగిమగా నిర్ణయిస్తే, 

గులాబులకు సువాసన ఎందుకున్నదని 

నేను యోచించవలసివస్తుంది. 

కాని ఇది నా మితుని గులాభితోట. 

సి విక్కడికి పక్షిగానో ష్యతంగానోరావలసినదే. 

ఇక్కడి మాధ్యాహ్నిక వినోదా లివిగో; 

సూర్యాస్తమయానికి ముందు తేనీరూ, సల్హాపమూ, 
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ఉడుతలూ, గూటికి చేరే పిచ్చుకలూ.* 

ఈ గులాబుల |పపంచపు అర్థం 

బీవితం కంటె రమణీయ మైన ధ్యనులలో వ్యక్తమవుతుంది. 

The Parrot’s Death and othr Poems నుంచి. 

వివేకానందస్వామి 

అమృత పు(తులు 

మానవుని ఆత్మ నిత్యము, అమరము, పూర్ణము, అనంతము. మృత్యువంటే కేవలం 
ఒక దేహంనుంచి మరొక దేహంలోనికి మార్పు మా తమే. మన పూర్వకర్మ వల్ల వర్తమానం 

నిర్ధారిత మవుతుంది, వర్తమానం వల్ల భవిష్యత్తు నిర్ధారిత మవుతుంది జన్మ నుంచి జన్మవరకు 

మరణం నుంచి మరణం వరకు ఆత్మ ఉత్త మస్థితినో, అధోగతినో పొందుతూ ఉంటుంది 

ఐతే మరొక (పళ్న ఉత్పన్న మవుతుంది. తుపానులో చిక్కుకొని నురుగులు తేలే కెరటాల పై 

ఒక్క కణం పెకెగురుతూ, మరుక్షణం సాగర గహ్వ్యరంలో నికి పోయే చిన్ననావ వంటివాడా 

మనుష్యుడు ? సదా విజృంభిస్తూ, సదా ముందుకు సాగుతూ ఏమా[తం స్వేచ్చ కెడమీయని 

కార్యకారణ రూపక |పవాహ వేగంలో నిస్సహాయతతో కొట్టుకొనిపోయే శకి హీనుడా ?అనాథ 

ప్రీ అువులను గాని, పితృహీనశిశువు ఆ|కందనాన్నిగాని గణించక అన్నిటినీ చితుక 

గొట్టుతూ సాగిపోయే కారణత్య ద|కం [కింద చిక్కుకొన్న శలభం వంటివాడా ? తలచుకుంటే 

భయం వేస్తుంది గాని, (పకృతి శాసనం మాతం ఇదే. నిరాశ నిండిన హృదయకుహరం 

నుండి వెలువడే ఆర్తనాదం ఇదే: ఏమా[తం ఆశకు అవకాశం లేదా? తప్పించు కోవడానికేమీ 

మార్గం లేదా? అ ఆర్హనాదం కరుణామయుని సింహాసనం చెంతకు చేరింది ఆశతో, అను 

నయంతో కూడిన హక్కులక్క_డి నుంచి ఛరాధామానికి దిగివచ్చి ఒక వేదకాలపు బువిని 

ఉలే జితం చేశాయి. ఆయన గంభీర కంఠంతో ఈ శుభ సందేశాన్ని లోకానికి చాటి చెప్పాడు: 

(క అమృత పుతులారా ; ఊర్థ్యలోక వానులారా ! వినండి. మాయకు, తమస్సుకు ఆవల 

నుండే సనాతన పురుషుణ్ణి నేను కనుగొన్నాను. ఆయనను తెలుసుకోవడం వల్లనే మీరు తిరిగి 
తిరిగి ఆసన్నమయ్యే మృత్యువు బారీ నుండి రక్షణ పొందగలరు.” ఆమృత పు|తులు !- 

ఎంతటి మధురమైన, అశాపూర్ణ మైన 'పేరది ? సోదరులారా! ఆ మధురనామంతో మిమ్ములను 
సంబోధింపనివ్వండి. శాశ్వతానందానికి వారసులు మీరు. మిమ్ములను పాపుబని సంబోధించ 

డానికి హిందువు సంకోచిస్తాడు. మీరు ఈశ్వర పుత్రులు, చిరానందంలో భాగస్వాములు, 
పవి|త, పరిపూర్ణ జీవులు. భూమి మీది దేవతలు మీరు . పాపాత్యులా? మనుష్యుని పాపిగా 
ఎంచడమే పాపం. మానవ పక్ళతికే అది తీరని అవమానం. రండి. మీరు సింహాలు, 
గొ(జ్టైలమనే |భాంతిని విడనాడండి. మీరు అమృతాత్ములు, ముక్తులు, నిత్యులు, అను [గహ 
ప్యాతులు నైన జీవులు. మీరు జడ పదార్ధం కాదు. పాంచభొతిక దేహాలు కాదు. జడ పదార్థం 

థి 

మీ బానిస. మీరు జడపదార్థపు బానిసలు కారు. 
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ఈ విధంగా వేదాలు ఘోషిస్తున్నవి. క్షమకు తావులేని భయంకర శాననాల 

సంపుటిని కాదు. అనంత మైన కార్యకారణ రూపక కారాగృహాన్ని కాదు; సర్వ' శాసనాలకు 

_ మూలంగా, భౌతిక పదార్థంలో ని అణువులోనూ వ్యాప్తుడై ఒక జగన్నియంత. ఉన్నాడని, 

ఆయన ఆజ్ఞానుసార నే వాయువు పీస్తుందని, అగ్ని. దహిస్తుందని, మేఘాలు పర్షిస్తాయని, 

లోకంలో మృత్యు దేవత నంచరిస్తుందని వేదాలు చాటుతున్న ని. 

అయన స్వభావం ఎటిది ? 
(a) 

ఆయన సర్వ వ్యాప్తుడు. నిర్మలుడు. రూపరహితుడు. సర్వ శకి మయుడు. కేవల 

కరుణామూర్తి. “నీవు మా తండివి. మా తల్లివి, మా (పియసఖుడవు. సర్వశ క్తికి ఆధార 

భూతుడవు. మాకు శక్తిని |పసాధించు. విశ్వభారమంతటినీ భరించేది నీవు. ఈ జీవితానికి 
సంబంధించిన కొద్దిపాటి బరువును మోయడంలో నాకు తోడ్పడు.” వేదబుషృులీవిధంగా. 

క్రీర్రి ంచారు. ఆయనను ఆరాధించ డమెట్లా 3 [పేమ ద్వారా, “ఈ జన్మలోనూ, మరు జన్మ 

లోనూ అన్నిటికన్న వేతి పాత్రుడైన పియనిగా అయనను ఆరాధించాలి.” 

వేదాలు బాటే [పమ సిద్ధాంత మీది. హిందువులు అవతారమని విశ్వసించే 

కృష్ణుడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఏ విధంగా విస్తరించి బోధించాడో చూద్దాం. 

ఈ లోకంలోనో, పరలోకంలోనో లభించే ఫలాన్ని ఆసించి దైవాన్ని 

మించడం మంచిదే, కాని | పేమకోసమే దై వాన్ని [ పేమించడం అంతకంటె మంచిది. 

“ప్రభూ ? నేను ఐశ్వర్యాన్ని, సంతతిని, పాండిత్యాన్ని కోరను. ఆదే నీ ఇచ్చ అయితే నూరు 

సంక టాలనైనా నేను భరిస్తాను. కాని నిన్ను [ప్రతి ఫలా 'పేక్ష లేకుండా, స్వార్ధరహితంగా 

చేమ కోసమే (పేమించేటట్టు నాకు వరాన్ని |వసాదించు' అని పార్టించాలి. కృష్ణుని 

శిమ్యడై న భారతదేశ చ కవరిని శ|తువులు పదచ్యుతుని చేయగా అతడు తన పట్టపురాణితో 

హిమాఎయాల దగ్గర అడవిలో తల దాచుకోవలసి వచ్చింది. అంతటి ధర్మాత్ముడైన వ్యకి ఆ 

విధంగా ఎందుకు బాధల పాలు కావలసి వచ్చిందని ఒకనాడతనిని భార్య అడిగింది, 

యుధిష్టిరుడామె క్రీవిధంగా సమాధాన మిచ్చాడు: ఈ హిమాలయాలను చూడు. ఎంత ఉన్న 

తంగా, సుందరంగా ఉన్నాయో! ఫ్టి పట్ట నాకెంతో అనురక్తి ఉన్నది అవి నాకేమి ఇవ్వడం 

లేదు. కాసి ఉన్నత మైన, సుందర మైన వస్తువులపట్ల అనురక్తి నా స్వభావం. అందుకే వీటిని 

నేనింతగా అభిమానిస్తున్నాను. (ప్రభువును కూడా ఆ విధంగానే నేను (పేమిస్తున్నాను, 
సౌందర్యానికీ జాన్నత్యానికీ ఏకైకాధారం ఆయన. (పేమాస్పదుడైన వ్యక్తి ఆయనయే. 

ఆయనను | పేమించడం నా స్వభావం: అందుకే అయనను _పేస్తుమిన్నాను. దేని కోసమూ నేను 

(పార్టించను; ఏదీ నేను అర్థించను. తన ఇచ్చ [ప్రకారం ఆయన నన్నెక ,డనై నా ఉంచనీ, 

| పేమకోసమే నే నాయానను _(పేమించాలి. _పేమతో నేను వ్యాపారం సాగించటేను.” 

ఆత్మ దివ్యమని, కాని భౌతిక పదార్థం చేత బద్దమై ఉన్నదని. ఆ బందాలు విడి 
పోగానే వరిపూర్ణత్వ్యం సిద్ధిస్తుందని వేదాలు బోదిస్తున్నవి. దానిని వర్ణించడానికి అవి ఉపయో 

గించే శబ్దం ముకి -అసంపూర్ణతా బంధాలనుంచి, మృత్యువు నుంచి, దీనత నుంచి ముకి. 
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ఈశ్వరాను గహం వల్లనే ఈ బంధాలు విడిపోతాయి. పవ్శిత బీవులకే ఈ 

అను[గహం లభిస్తుంది. కాగా ఆయన అను గహం లభించాలంటే పవిత్రత [వధానం. ఆయన 

అనుగహం ఏ విధంగా (పసరిస్తుంది 2 నిర్మలాత్ముడైన ప్యక్తికి ఆయన దర్శన మిసాడు, 

నిష్కళంక చరితుడైన మానవుడు దైవాన్ని చూడగలడు. నిశ్చయంగా ఈ జన్మలోనే 

చూడగలడు. ఆ అనుభూతి కలిగినప్పుగేహృదయంలోని వ్యకత తొలగి సరళమవుతుంది. 

అప్పుడు సంశయాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అప్పుడిక మానవుడు దారుణమైన కార ణత్వ 

ముఖ్యమైన సిద్ధాంతానికి వసుడ్డై వర్తించడు. హిందు మతానికి ముఖ్యమైన మూలాధారమైన 

సూతం ఇదే. హిందువు కేవలం మాటలతోనూ, సిద్ధాంతాలతొనూ తృప్పిపడడు. కేవల 

పంచేం|దియాల పరిధికతీత మైన మనుగడలేవె నా ఉంచే, ఆతడు వానిని ఎదురొ_నగోరతాడు. 

తనలో భౌతికం కాని ఆత్మ ఉంటే దయామయుడైన పరమాత్మ ఉంటే; అతడు సరాసరి 

ఆయన చెంతకు వెడతాడు. అతడాయనను దర్శించాలి, అప్పుడే అన్ని సంశయాలు విచ్చిన్న 

మనవ్సతాయి. అందుకే హింధూమతస్థుడై న ఒక బుషి ఆత్మను గురించి, పరమాత్మను గురించి 

ఇచ్చే ప్రమాణం ఇది: “నే నాత్మను చూశాను, దైవాన్ని దర్శించాను,” పరిపూర్ణతకు ఏకైక 

నియమం అదే. ఏదో ఒక సిద్ధాంతాన్నో, మత సూ(తాన్నో విశ్వాసించడానికి చేసే 

పయత్నాలలోనూ, పడే పాట్టలోనూ లేదు హిందూ మతం. వాటిని పత్యక్షంగా ఆసుభ 

వించడంలో ఉన్నది. విశ్వసించడంలో కాదు, ఉండడంలో, కావడంలో ఉన్నది. 

పరిపూర్ణం కావడానికి , దివ్యత్వం పొందడానికి దై వాన్ని చేరడానికి, దైవాన్ని 

చూడడానికి నిరంతరాయంగా [శమించడమే వారి మతానికి [ప్రధానాశయం. ఈ విధంగా 

దై వాన్ని చెరడం, దైవాన్ని చూడడం, ఈశ్వరుని వలెనే తాము కూడా పరిపూర్ణులు కావడం. 

హిందుమతమంచే ఇదే. 

—Chicago Addresses నుంచి. 

రవీయదనాథ ఠాకూరు 

ఏది మంచితనం ? 

మంచితన మంటే ఏమిటి? మన నై తిక పకృతికి అర్థ మెమిటి ? అనే [పశ్న 

ఉదయిస్తుంది. దీనికి నా సమాధానమేమిటంటే, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యకి, తన నిజస్వరూపాన్ని 

గూర్చి విసృతమైన అవగాహన పొందడం [పారంభిసాడో, ఇప్పుడు తన కర్భమైనదాని 

కంటె తానింకా అధికుడనని గురి స్తాడో, అప్పుడతడు తన నై తిక [పకృ్ళతిని గురించి _గహించ 

నారంభిసాడు. ఇంకా తాను అందుకోవలసియున్న స్థితి అతనికి బోధపడుతుంది. తన 

(పత్యకానుభూతి కంటె ఇంకా తాను అనుభ వించవలసియున్న స్ధితి ఆతనికి ఎక్కువ 

స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. విధిగా జీవితంపట్ల అతని దృక్పథంలో నూర్పు వస్తుంది. అసపేక్షల 



వీది మంచితనం ? 
' 607 

స్థానాన్ని స్థిర బుద్ధి ఆకమిస్తుంది. ఇప్పటి కింకా మనకు చాలా భాగం అందుబాటులో లేక, 

మన దృష్టికి పూర్తిగా గోచరించని - ఆః ఉత్కృష్ట బ్రీవితంలో సంకల్పమె 

పధానమైన అపేక్ష... మనలోని పైశవికళక్తికీ, ఆధ్యాత్మిక శక్తికి అప్పుడు 

సంఘర్షణ [(పారంభ మవుతుంది. మనకో ర్కె లకూ, సంకల్పానికీ మధ్య, ఇం| దియాలను 

వివశం చేసే వస్తువులపై కాంక్షకూ, హృదయాంతర్గత లక్యానికీ మధ్య సంఘర్షణ 

తలయెత్తుతుంది. మనం వెంటనే కావాలని కోరుకునే దానికీ, మంచికీ మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం 

గుర్తించ నారంభిసాము. మన ఆత్మాన్నత్యానికి వాంఛనీయ మైనదే మంచి. 

జీవితక్నేతాన్ని గూర్చి సమ్మగదృష్ది నలవరచుకొని, మనకు దృగ్గోచరమయెక 

వానిని గురించి * మా|తమేగాక, వాటి కతీతమై బహుశః ఎన్నటికీ మనకు గోచరం కాని 

అంశాలను కూడా గణనకు తీసుకొని, ఆ విధంగా జీవితాన్ని గురించి యథార్థమైన అవ 

గాహన పొందినప్పుడే మంచిని గురించి మనకు స్పష్టంగా బోధపడుతుంది. పరిణామదర్శియైన 

మానవుడు ఇంకా అనుభూతికిరాని జీవితాన్ని గురించి ఆశవడతాడు; తనకు ఉన్న జీవితం 

కంటె ఆ జీవితాన్ని గురించి ఎక్కువగా భావిస్తాడు; అందుకే అతడు అలబ్ధమైన భవిష్యత్తు 

కోసం వర్తమాన |పవణతను త్యాగం చెయ్యడానికి సంసిద్ధుడవుతాడు. ఈ విధంగా 

చెయ్యడంవల్ల అతడు ఉన్నతి పొందుతాడు, ఎందుకంటే అతని కప్పుడు సత్యస్వరూపం 

గోచరిస్తుంది. వలం స్వార్థంకోసమే దక్షతతో వ్యవహరించాలనుకొం టే కూడా అతనికీ 

సత్యం స్ఫురిస్తుంది. స్వార్థలాభంకో నం కూడా అతడు తన (పక్పతెచ్చులను ఆణచుకో 

వలసివస్తుంది. అంటె అతడు నీతిగా వ్యవహరించవలసి వస్తుందన్నమాట. ఎందుచేతనంటే, 

జీవితం, అతుకులబొంత కాదనీ [పయోజనహీన మైనది, నడుమ నడుమ విచ్చినమైనది కాదని 

[గహించే శక్రియ మన నై తిక జ్ఞానం, ఆత్మ నిజానికి నిత్య మైనదని గహించే శక్సిని ఈ 

నెతిక జ్ఞానం పసాదిస్తుంది నిజానికి తన వ్యకి త్వంలో చేరనివ్యక్తుల క తడు చెందుతాడు, 

వారిని అతడెన్నడూ తెలుసుకోవడం కూడా జరుగకపోవచ్చును. తన (ప్రస్తుత అనుభూతికి 

అతీతంగా ఉన్న భవివ్యద్వక్తిత్వాన్ని గురించి అతడు గాఢంగా భావించిన ప్రే, తన వ్యక్తి 

తపు పరిధుల కతీతమైన తన ఉన్నతస్వరూపాన్ని గురించి కూడా అతడు గాఢంగా 

ఊహిస్తాడు. ఈ విధమైన భావన లవలేశ మైనా లేని వ్యక్తి, ఇంకొకనికోసం స్వార్థవాంఛను 

ఎన్నడూ త్యజించని వ్యక్తి, ఇతరుల నంతోషంకోసం కష్టనష్టాలకు గురికావడంలో ఎన్నడూ 

తృప్పిని అనుభవించని వ్యక్తి ఎక్కడా ఉండడు. మానవుడు ఇతరులనుండి విడివడ్డ వాడు 

కాదు, అతనికి విశ్వజనీనాకృతి ఉన్నది. ఈ సంగతి [(గహించిన నాడతడు ఉన్న తుడవుతాడు 

అపకారబుద్ధితో కూడిన స్వార్థపరుడై న వ్యక్తి కూడా దుర్మార్గవర్త నకు, శక్తిని కోరినప్పుడీ 

సంగతి [(గహించవలసివస్తుంది. ఎందుకంటే సత్యాన్ని అలక్ష్యంచేసి శ క్రిమంతుడు కావడం 

ఆసంభవం. సత్యపు తోడ్చాటు నర్థించిన ప్పుడు స్వార్థపర త్వం కూడా కొంతవరకు స్వార్థం 

విడనాడక తప్పదు. బందిపోటుదొంగల ముఠా ఒక ముఠాగా నిలవాలంటే వారు నైతికంగా 

ఉండక తప్పదు. వారు పపంచ మంతటినీ దోచుకోవచ్చును, కాని పరస్పరం దోచుకోవడానికి 

వీలు లేదు. నీతిహీనమైన ఆశయాన్ని సాధించడానికి (ప్రయోగించే ఆయుధాలలో కొన్ని 

అయినా నీతిమంత మైనవి కావాలి. నిజానికి తరచుగా మన నెతికబలమే సమర్థవంతంగా 
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ఏదైనా చెడ్డపని చేయడానికీ, మన లాభంకోసం ఇతరులను ఉపయోగించుకోవడానికీ, ఇతరుల 

న్యాయసమ్మత మైన హక్కులను దోచుకోవడానికి తగిన శ క్రిని మన కిస్తుంది. జంతువుకు 

సమీపవర్త మానం ఒక్కటి తెలుస్తుంది. అందుకేత దాని జీవితంలో నీతి పసక్తి లేదు, 

ఒక మానవుని జీవితం నీతిహీనమైనది కావడానికి వీలుంది, కాని దానిని బట్టి తేలేది జీవితానికి 

నీతి ప్యాతిపదికగా ఉండాలని. కొంతవరకైనా నత్యంలేనిదె అసత్యానికి ఉనికి లేదు. ఆ 

విధంగానే సీతిహిన మైనది ఆసంపూర్ణ ౦గా నీతిమంత మైనది. చూడలేక పోవడం అంధత్వం, 

కాని తప్పుగా చూడడమంటేఅసమ గంగా చూడడమన్నమాట. స్వార్థపరత్వం జీవితంలో 

ఏదో ఒక్యపయోజనాన్ని ఒక లంకెను గు ర్తించిడానికి పయత్నించడమే. దాని ఆదేశాను 

సారం నడచుకోవడానికి ఆశ్మనిగహమూ, (క్రమబర్భ (ప్రవర్తనా అవసరం. తాత్కాలికంగా 

అనుభవించ వలసి వచ్చే నొప్పీ, బాధా విసృతదృకృథంనుంచి చూస్తే, నిజానికి అందుకు 

పూర్తిగా భిన్నమైనవని తెలియడంవల్లనే స్వార్థపరుడు స్య|పయోజనంకోసం కోరి కష్టాల 

ననుభవిసాడు, ఎన్ని ఇబ్బందులనైనా నోరుమెదపకుండా సహిసాడు. మానవునిలోని అల్ప 

జీవికి ఏది లాభకరమో అది అతనిలోని ఉన్న తవ్యకి,కి నష్టం. ఉత్శమ,పకృతికి లాభకరమై 

నది అల్చ[పకృతికి నష్టం 

ఒక ఆశయము కోసమో, స్వదేశం కోసమో, మానవజాతిమేలు కోసమో జీవించే 

వ్యకి జీవితానికి (పయోజనం విస్తృత మవుతుంది. ఆ మేరకు బాధ అతనికి పట్టించుకో 

దగినదడిగా ఉండదు. మంచితనంతో జీవించడమంటే అందరి జీవితాలను తాను జీవించడం 

అవుతుంది. సుఖం తన ఒకని కోసమే, కాసి మంచితనం సర్యకాలాలలో మానవాళి 

అంతటి ఆనందానికి సంబంధించినది. మంచితనపు దృక్కాణంనుంచి చూసే నుఖదుఃఖాల 

లి సుఖాన్ని త్యజించడ మూ, కోరి బాధను వరించ 

డమూ, జీవితానికి ఉన్నతిని సంక్రమింప జేస్తాయి. చివరకు ఉదాత్త జీవితాపేక్షచెత మృత్యు 

వును కూడా ఆహ్వానించడము సాధ్యం ఈ ఉన్నతస్థాయి నుంచి చూసినప్పుడు, మంచి, 

సుఖం, దుఃఖం అనే వాటికి అనీ యం తితమైన విలువ ఉండదు. చరి తలో ఒక లక్ష్యం 

కోస౨ బలియెన వీరులు దీనిని సిరూవిస్తున్నారు. ఒక లక్ష్యం కోనం ఏ కొంచ మైనా కడగండ్ల 

పాలై నప్పుడు మనం కూడా ఈ అంశమే నికూనిస్తున్నాము. నము[దంనుంచి మనం ఒక 

కుండెడు నీళ్ళు మోసుకువ స్తేదాని, బరువు మనకు తెలుస్తుంది, కాని మనం నముదంలో 

స్నానానికి దిగినప్పుడు మన నెత్తిమీదుగా వేలకొలది కుండల నీళ్ళు పవహిన్తూఉన్నా మనకు 

బరువే తెలియదు. స్వార్థకలశాన్ని మనం స్వశక్తితో మోయవలసి ఉంటుంది. కనుక 

స్వార్థపు స్థాయిలో సుఖదుఃఖాల భారం పూర్తిగా అనుభూతికి వస్తుంది నైతికస్థాయిలో వాటి 

బరువు చాలవరకు తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ స్టాయిన:దుకొన్న వ్య క్తి క్రుంగదీసే కష్టాలలో చూపే 
ఓర్పూ, దుర్చుద్ధితో ఇతరులు పెట్టి హింసలనెదుర్కొనడంలో చూపే తాలిమి దాదాపు 
అలౌకిక మైనవనిపిస్తుంది. 

అరం భిన్నంగా స్ఫురిస్తుంది. ఆఅందుప 
థె లా 

మంచితనంతో జీవించడమంటే అనంతంలో తన జీవితాన్ని [గహించడ 

త సమ్మగతను గూర్చి నైతికదర్శనం పొందగల మన ఆంతరంగికళ క్రి 
తోడ్పాటుతో జీవితాన్ని గూర్చి, ఈ విస్తృతదృష్టి మనకు కలుగుతుంది. ఈ నైతికళక్తిని 
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పూర్తిగా అలవరచుకోవాలని మన కర్మ కే|తం స్వార్థానికే పరిమితం కారాదని బుద్ధుడు 

బోధించాడు. క్రీస్తు వర్ణించిన. స్వర్షరాజ్యచ్నితం ఇదే, నైతిక జీవితం అనే ఆ విశ్వజనీన 

జీవితాన్ని మనం పొందినప్పుడు, సుఖదుః ఖశ్చంఖలలనుంచి మనం విము కుల మవుతాము. 

స్వార్థం ఖాళీచేసిన స్థానంలో నిరవధిక పేమనుంచి జనించే వర్ణ నాతీత మైన ఆనందం నెల 

కొంటుంది. ఆప్పుడు ఆత్మకృషి మరింత చురుకుగా సాగుతుంది. కాని దానికి కలిగే 

(పేరణమా తం వాంధలనుంచి కాక స్వకీయమైన ఆనందంనుంచి లభిస్తుంది. ఫలాపేక్ష 

లేకుండా మంచికోసం చేసే నిష్కామ కర్మ ద్వారా విశ్వాత్మకమైన కర్మలో ఏకం కావడానికి 

చేసే పయత్నమే కర్మయోగం, భగవద్గీత ఈ నిష్కామ కర్మనే |పతిపాదిసుంది. 

—Sadhana నుంచి 

మోహన్ దాన్ కరమ్చంద్ గాంధి 

స త్యా (గ హాం 

తాను బాధకు లోనై హక్కులను గడించడాని కొక మార్గం సత్యాగహం, 

ఆయుధాలతో _పతిఘటించగానికిది పూర్తిగా వ్యతి రకం. నా అంతఃకరణానికి సమ్మతంకాని 

పనిని చెయడానికి నేను నిరాకరించినప్పుడు నేను నా ఆత్మశక్తి ని ఉపయోగిస్తున్నాను. ఒక 

ఉదాహరణం. వర్తమాన (పభుత్వం నాకు వర్తించే ఒక శాసనాన్ని చెసింది. ఆది నాకు 

ఆ మోదయోగ్య మైనది కాదు. బల| పయో గంతో నేను (పభుత్వం ఆ శాననాన్ని ఉపసంహరించు 

కొనేటట్లు ఒత్తిడి చేస్తే, నేను భౌతికళక్తిని ఉపయోగిస్తున్నాను. నేనా శాసనాన్ని అను 
సరించక, దానిని ధిక్క_రించినందుకు [ప్రభుత్వంవిధించే నక్ష ననుభవి స్తే, ఆత్మశకి, నుప 

యోగించడం అవుతుంది. ఇందులో ఆత్మార్పాణం ఇమిడి ఊంది. 

ఇతరులను ఒలిచేయడం కంటె ఆత్మార్పాణం అధిక పశన మైనదని అందరూ 

అంగీకరిస్తారు. పెగా అఆ/కమమైన సందర్భంలో ఇట్టిశ క్రిని ఉపయోగించడం జరిగితే, 

ఆవిధంగా ఆత్మశకి ని దుర్వినియోగం చేసిన వ్య క్రి ఒక్కడే బాధకు లోనవుతాడు. తన తప్పు 

వల్ల అతడు ఇతరులను వాధ పెట్టడు, తరువాత తప్పని తేలిన ఎన్నో పనులను మనష్యు 
లింతకు ముందు చేశారు. పూర్తిగా తన వాడమే సరియెనదని ఏవ్యకి, అనలేడు. తనకావిధంగా 

తోస్తున్నది గనుక ఒక సంగతి తప్పని అనడానికీ వీలులేదు. కాని పరిశీలించిన తరువాత 

అది తప్పని ఆతనికినిర్ధారణ అయితే అతనికి సంబంధించినంతవరకు అది తప్పే. తాను తప్పని 

భావించే పనిని అతడు చేయకపోవడం ధర్మం. అందువల్ల బాధ పడవలసివ సే అందుక తడు 

సిద్ధంకావాలి. ఆత్మ శకిసి పయోగించే కీలకం ఇదే 

శరీరానికి శిక్షణ ఇ స్తేకాని సత్యాగహి కావడం కష్టం, విలాసమయ జీవితంవల్ర 

దుర్భ్చులమైన శరీరంలో వసించే మనస్సు కూడా దుర్చలంగానె ఉంటుంది. మనస్సు దుర్బల 
మైనప్పుడు ఆత్మకు బలం ఉండడం అసంభవం. బాల్య వివాహాలను, భోగమయ జీవిత 

విధానాన్ని నివారించడం ద్యారా మశం శారీరక బలం గడించాలి. జీర్ణ కాయుడైన వ్య క్తి] 
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మరవిరంగి కెదురుగా నిలువుమని కోరడం నగుబాటుగా ఉంటుంది. సత్యాగహి 

కావడం సులభమే. కాని అంతే కష్టమైనదికూ డా. సత్యా గహియెన పదునాలుగేండ్ల 

బాలుని నే నెరుగుదును ; రోగ గసులై న వారు సత్యా గహం చేయడం కూడా నే 

నెరుగుదును; దృఢకాయులై. ఇతర త సుఖంగా ఉన్న వ్యక్తులు సత్యా! గహం చేయలేక 

ఫోవడం కూడా నేనెరుగుదును. దేశసేవ కోసం సత్యాగహులు కాగోరే వారు పూర్తిగా 

[బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలని, 'పేదలై జీవించాలని, సత్యాన్ని అనుసరించాలని, నిర్భీకతను 

అలవరచుకోవాలని ఎంతో అనుభవంమీద నేను భావిస్తున్నాను. 

[బ్రహ్మచర్యం అతి ముఖ్యమైన నియమాలలో ఒకటి. ఈ నియమాన్ని పాటి సే 

తప్ప మనస్సు అవసర మైనంత దార్జ్యాన్ని హౌందలేదు. శీలం లేని వ్యక్తికి రీపిక నశించి, 

ఆతడు నిర్వీర్యుడై పిరికివాడవుతాడు. పాశవిక వాంఛలకు మనస్సును అర్పితం చేసినవాడు 

ఏ గొప్ప (పయత్నం చెయ్యడానికీ సమర్థుడు కాడు. దీనిని నిరూపించడాని కెన్ని ఉదాహర 

ణాలనై నా చూపవచ్చును. ఐతే వివాహితుడైన వ్యక్తిమాట ఏమిటనే (పశ్న సహజంగా 

ఉత్పన్నమవుతుంది, కాని ఆ పశ్న తలయె త్త వలసిన అవసరం లేదు. శారీరక వాంఛను 

తీర్చుకొంటున్న వారు భార్యా భ ర్రలై నంత మా|తాన ఆది పాశవిక వాంఛ కాకపోదు. వంళాఖి 

వృద్ధికోసం తప అట్టి భోగ లాలస పూర్తిగా నిషిద్ధ మె. సత్యాగ్రహి అయిన వ్యక్తి ఆ 

కారణం కోసం కూడా శారీరక వాంఛకు లోను కాకూడదు, ఎందుకంటే తనకు సంతతి 

కావాలనే అపేక్ష అతనికి ఉండదు. కనుక వివాహిత ప్య క్రికూడా పూర్తిగా [బహ్మచర్యం 

పాటించవచ్చును. ఈ అంశంపై అతి విస్తృతంగా [వాయడాని కవకాశంలేదు. ఎన్నో (పశ్న 

లుదయిస్తాయి. _ ఇందుకు భార్యను ఒప్పించడం ఎట్లా 1 ఆమె హక్కు_లేమిటి ? మొదలైన 

(ప్రశ్నలు. ఒక మహత్తర లక్ష్య సాధనకోసం కషి చేసేవారు ఏదో ఒక విధంగా ఈ 

సమస్యలను నిశ్చయంగా పరిష్క.రించుకో గలుగుతారు, 

[బ్రహ్మచర్యం వలెనే పేదరికం కూడా అవసరమే, ధనార్జనాపెక్షకూ, సత్యాగ 

హానికీ పొత్తు కుదరదు. ధనవంతులు తమ ధనాన్ని విడనాడ నక్కరలేదు గాని, దానిపట్ట 

వారు విముఖంగా ఉండడం అవసరం. సత్యా గహాన్ని వదలి పెట్టడం కన్న తమ ధనం 

సాంతం పోగొట్టుకో వడానికివారు సంసిద్ధులు కావాలి. 

మన చర్చలో నత్యాగహాన్ని సత్యశ క్తిగా వర్ణించడం జరిగింది. కాగా ఎట్టి పరి 

స్థితిలోన్రైనా సత్యవతాన్ని పాటించి తీరాలి. ఈ సందర్భంలో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాన్ని కాపా 

డడం కోసం అబద్ధమాడ వచ్చునా? వంటి తాత్త్విక పశ్నలుదయిస్తాయి. కాని ఇటువంటి 

ప్రశ్నలు తట్టెది ఏదో ఒక విధంగా అబద్ధమాడడాన్ని సమర్థించగో రే వారికే, ఎల్టవేళల 

సత్యాన్నే అనుసరించేవారికీ నందిగ్గావస్థ రాదు. వచ్చినా ఆకమ మార్గం నుంచి తప్పక 

వారికి రక్షణ లభిస్తుంది, 

నిర్భీకత లేనిదే సత్యాగహం ఒక్క అడుగైనా ముందుకు సాగదు. తమ ఆస్తిని 

గురించి కాని, నలుగురిలో గౌరవాన్ని గురించి కాని, బంధువులను గురించి కాని, (ప్రభు 
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త్వాన్ని గురించికాని, శరీరానికి దెబ్బలు తగలడాన్ని గురించి కాని, చావును గురించికాని 

పూర్తిగా భయరహితులై నవారే సత్యాగహ పఖాన్ని అనుసరించ గలరు. 

ఆచరించడం కష్టసాధ్యమని ఈ నియమాలను విడనాడకూడదు. తానేమీ చేయక 

పోయినా తనకు తటస్థపడే ఎట్టి చిక్కును, బాధనైనా ఎదుర్కొనగల శక్తిని మానవ హృద 

యంలో [పకృతి నిక్నేవించింది. ఈ లక్షణాలు దేశసేవ చెయ్యాలని అనుకోని వారు కూడా 

కోరదగినవే. అందుకు సందేహం లేదు. ఆయుధాలను ఉపయోగించే విధం నేర్చుకోగోరే 

వారు కూడా ఈ లక్షణాలను అలవరచుకోవలసి వస్తుంది, కోరినంతలోనే (పతివ్య క్తీ 

యోధుడు కాలేడు. యోధుడు కాగోరేవాడు [బహ్మచర్యం పాటించాలి, పేదరికంతో తృప్తి 

పడాలి భయరహితుడు కాని యోధుడిని మనం ఊహించలేము. అతడు పూర్తిగా సత్య 

వంతు డై ఉండనక్కరలేదని కొందరనుకో వచ్చును, కాని సత్యం నిజమైన నిర్భీకతను 

వెన్నంటి ఉండే లక్షణం. ఒక వ్యక్తి సత్యాన్ని త్యజించిన కైతె, అందుకు ఏదో ఒక రూపంలో 

భయమే కారణం. కనుక ఈ నాలుగు లక్షణాలను గురించి ఎవరూ భయపడ నక్కరలెము. 

' భౌతికళ క్రినే అనుసరించే వ్యక్తి సత్యాగహికి అక్కరలేని ఎన్నో నిరర్ధక లక్షణాలను 

కలిగి ఉండవలసివస్తుందని ఈ సందర్భంలో చెప్పుకోవడం మంచిని. నిర్భీకత లేనందువల్లనే 

కత్తిసాము చేసే వ్యకి మరింత |పయత్నం చేయవలసి వస్తుంది. అతడు నిజంగా భయ 

రహితుడై తే, ఆక్షణంలో కత్రి అతని చేతినుంచి జారిపోతుంది. అతనికి దాని తోడ్పాటు 

అక్కరలేదు. ద్వేషరహితుడైన వ్యక్తికి ఖడ్గంతో పనిలేదు. ఒక కజ్ఞను చేత బట్టిన వ్యక్తికి 

హఠాత్తుగా ఒక సింహం ఎదురయింది. ఆత్మరక్షణ కోస మత డ్య పయత్నంగానే కజ్ఞను పై 

కెత్రాడు. తనలో భయం నశించనిదే ఇన్నాష్ట తాను సిర్భీకతను గురించి పలాపాలాడినట్టతడు 

[గెహించాడు. వెంటనే అతడు కట్టను వదిలివేశాడు. వెంటనే భయం నుంచి విముక్తి కలిగిం 

దని తెలుసుకొన్నాడు. 

—Indian Home Rule నుంచి. 

శ్రీ అరవిందుడు 

మానవుడు - అవాంతర దశాగతుడు 

మానవుడు మధ్యేమార్గంలో ఉన్న జీవి ; అతడె సృష్టికి చరమదశ కాదు. ఎందు 

శేతనంటే మానవునిలోనూ, అతని కతీతంగానూ దివ్యమైన పురుషిత్తమత్వాని కెగసే, 

దేదీప్యమానమైన | శేణులున్నవి. మన గమ్యం అది, జొన్నత్యం పౌందాలనే జాత్సుక ్రం 
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ఉన్నా క్రిష్టమూ, వరిమితమూ ఐన మన భౌతికమైన మనుగడ నుంచి విమోచనం కలిగించే 

కీలకం అది. 

మానవుడం కే మన అభి పాయం నజీవదేహంలో బద్ధమైన మనన్సని. కాని మనస్సే 

చైతన్య శ క్రియొక్క. అత్యున్నత దళకాదు. ఎందుచేతనంటే సత్యము, మనస్సు స్వాధీ 
నంలో లేదు. పొందడానికి కృషి చేస్తున్నది. సత్యాన్ని నిత్యమూ పొందిఊండే అధిమానసిక 

శక్తి ఒకటి మనస్సుకు అతీతంగా ఉన్నది. ఈ ఆధిమానసిక మూలంలో గతి శీలకమైన 
చైతన్యం, సర్వజ్ఞుడైన సృష్టికర్త ఆనంత సంకల్పమూ, అనంతజ్ఞానమూ సదా అధిమాన 

సము యొక్క (ప్రకృతి. ఆధిమాననమే అధిమానవుడు. ఇట్టి జ్ఞానమయ అధిమానవ 

స్థితికి చేరుకోవడమే భౌతిక పకృతి కమ వికాస పథంలో వేయవలసిన ముఖ్యమైన; 

జయావహ మైన అడుగు. 

ఈ [ప్రపంచపు [కమ వికాసంలో మానవుడు ఆధిమానవుడు కావడమే ఇక 
రాబోయే ముఖ్యమైన సాధన. ఇది అనివార్యం. ఎందుకంటె అంతర్యామి సంకల్పం ఇదే. 

(పకృతి వికాసంలో సహజ పరిణామమూ ఇదే. 

భౌతిక జంతు (ప్రపంచంలో మానవుని ఆవిర్భావం సాధ్యం కావడమే రాబోయే 

దివ్యదీ పికి తొలిరేఖ. భౌతిక పదార్భంనుంచి దివ్యత్వం ఉదయిస్తుందని తెలిపే సుదూరపు, 

(పథమ వాగ్గానమది. మానవ [ప్రపంచంలో అధిమానవు డావిర్భవించిననాడు దివ్యవాగ్దానం 

పూర్తి అవుతుంది. శృంఖలా బద్ద మై, | కీత దాసునివలె మన మనస్సు పనిచేస్తున్న భౌ తిక 

చైతన్యంనుంచి జ్ఞానానంద శ క్రిమయ సూర్యబింబం ఉదయిస్తున్నది, ఆ దెదీప్యమాన తేజానికి 

ఆకృతియే అధిమానసం కాగలదు. 

ఆధిమానవ స్థితి అంటే మానవుడు తన ఆత్యున్నత స్థితిని అందుకున్నట్లు కాదు. 

మానవుని ఘనత, జ్ఞానం, శక్తి, మెధ, సంకల్పం, నీలం, (పతిభ, బలం, సాధుత్వం, 

(పేమ, వైర్మల్యం, సమగత ఉత్తమ (శేణిలో వ్యక్తం కావడమూ కాదు. అధిమానసం 

మానవుని పరిమిత మనస్సు కతీతమైనది. మానవ |పకృతికి ఉచితమైన చైతన్యపు అత్యు 
త్కృష్టస్థితి కంటె అతీత మైన చైతన్యమది. 

మానవుడు మానసిక జీవి. ఆతని మనోవృ త్తి భౌతిక మేధస్సులో చిక్కుకొని, 
అగుట పతిత మై పనిచేస్తున ది ఈ పరాధీనత వల్ల అది అత్యు త్తమ మానవులలో కూడా 

శిష్ట శ కి స్వాతం త్యాల 'తేకోమయావ కాశాలనుంచి వంచిత మవుతున్నది. తనలో ఉన్న 

దివ్వశ కుల లనుంచి వెరు చేయబడి, జీవితాన్ని అతి పరిమితంగా తప్ప మార్చ 

కి అసమర్థంగా ఉన్నది. అది బద్ధమైన నిరుద్ధమెన, శక్తి. తదచుగా శరీరానికి, జీవితా 

నికి అవసరాలు తీర్చుతూ వినో దాన్ని "కలిగిస్తూ ఉండే -సీకకునితో పోల్చదగినదిగా ఉన్నది. 

కాని దివ్యుడైన పురుషోత్తముడు మాతం జ్ఞానమయ జీవిగా ఉంటాడు, అతనిలో ఉండే 
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అధిమానసం మానసిక, భౌతిక సాధనాలను కై నసం చెసుకొని, పైనుంచి మనలో అభివ్యక్త 

మైన ఆఅధోభాగాలలోనికి చొచ్చుకొని, అది మనస్సును, శరీరాన్ని, జీవితాన్ని మార్చివెస్తుంది. 

మానవునిలోని 'అత్యున్నతళ క్రి మనస్సే. కాని మానవుని మనస్సు అజ్ఞాతాబద్ధము, 

ఛాయా గస్తము, దేనినోపొందుటకు [శమించే శ క్తి. అత్యంత కాంతి మయమైనప్పుడు కూడా 
అది విరళమై, వివర్ణమై ,పతిఫలించే వెలుగు మాతమే కలిగి ఉంటుంది. స్వతంతమై, 

సాధికారమై, దివ్యవిభూతుల నభివ్య క్రం చేసే అధిమానసం అధిమానవుని ప్రధానో పకరణంగా 
ఉంటుంది. స్వయంవ్యక్త జ్ఞానపు అవ్యాహత సంచారంతో, స్వతస్పిద్ధమైన శక్తితో, 

నిష్కశంకాహాదంతో అ అధిమానసం భౌతిక జీవితానికి దివ్యజీవన సామరస్యాన్ని 

ఆపాదిస్తుంది. 

మానవుడు జొన్న త్యాన్ని అభిల షించే ఆశాజీవి మా[తమె. తన క తీత మైన విస్తృ 

తిని, బృహత్వాన్ని చేరే అల్బత్వమతడు; ఉన్నత శిఖరాలపై ఆసక్తి గల వామనుడు. విశ్వ 

మానసదీధితులలో ఒక అంధకారకిరణం అతని మనస్సు. కృషి, ఉత్సాహం, బాధ మిళిత 

మైనది అతని జీవితం. విశ్వజీవితంలో వాంఛ్నా సేరితమో శోకాకులమో, అజ్ఞాతాశయ 

పూర్ణమో ఐన ఒక క్షణకాల మది. భౌతిక విశ్వంలో అతని దెహం (శమించి, నశించే నలుసు 

మా్యతమె, నిగూఢంగా జొన్నత్యంవైపు ఉనికే (పకృతికి ఈ మానవదేహమే చరమావధ్ 

కావడం అసంభవం. ఇందు కతీతమై మానవజాతి పొంద గలిగినదేదో ఉన్నది. దాని ఉనికికి 

అడ్డువచ్చే పరిమితుల గోడలోని పగుళ్ళద్యారా ఇప్పుడది దృళ్యాదృశ్యంగా కనిపిసున్నది. 

అతనిలో ఎక్కడో దాగిఉన్న అమరమైన ఆత్మ తన ఉనికిని గూర్చి ఏవో కొన్ని నిప్పురవ్వ 

లను అప్పుడప్పుడు వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. పైన నిత్యమైన దివ్యాత్మ ఆవరించి అతని 

[పకృతిలో సి ఆత్మనిరవచ్చిన్న తను (ప్రకటిస్తుంది. కాని అతని వ్యక్తి క్రిత్వపు కఠినావరణము 

ఈ దివ్యాత్మ పైనుండి దిగిరావడాన్ని నిరోధిస్తుంది. అతనిల్ ఉన్న ఉజ్జలాత్మ వెలుగు 

చొారనీయని ఆచ్చాదనాల వల్ల అణగి మణగి ఉంటుంది. ఏ కొద్ది మందిలోనో తప్ప ఆత్మ 

జడంగా ఉంటుంది. అనెకులలో అసలు ఆత్మ ఉన్నదా అనే సంశయాన్ని కలిగిస్తుంది. 

మానవుని ఆక్క, చైతన్యం అతని పకృతికి అతీతంగా ఉన్నట్లు, దృశ్యమానమైన అతని 

అస్తిత్వంలో ఒక భాగం కానట్టు తోస్తుంది. భౌతిక త త్ర్యంలో అవి పుట్టినట్టు కాక పరిణామ 

దశలో ఉన్నట్లు తోస్తుంది. మానవచై తన్యానికి అవి లభ్యమె ఉన్న వస్తువులుగా కాక, 

లభించడం సాధ్యమైనవిగా గోచరిస్తాయి. 

మానవుని ఘనత ఆతని వర్తమాన స్థితిలో లేదు, అతడు సాధ్యం చేయగలిగిన 

దానిలో ఉన్నది. దివ్యశిల్చి రూపొందింపదలచిన అథి మానవశక్రి ఆవిర్భావవ మునకై జరుగుతున్న 

పరి్శిశమకు సంబంధించిన రహస్య కర్మాగారం, నిషిద్ధాపవశమైన చోటు మానవుడు. అతని 

వై భవానికి అదే ఆధారం. కాని అంతకంటె ఉన్న తస్థితిచేరుకోవడానికి ఆతనికి అవకాశం 

ఉన్నది. పపపక్యాదులవలెగాక ఈ విధంగా దివ్యపరిణామంలో ఆతడు కూడా కొంతవరకు 

కార్మికుడవుతాడు, అతని స్థానంలో వచ్చే తేజం ఆతని శరీరంలోనికి అవతరించడానికి అతని 

బుద్ధి పూర్వక మైన అనుమతీ, ఈశ్వరార్పితమైన సంకల్ప్సమూ, అంశ గహణమూ అవసరం 
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అతని కౌొన్నత్యాభిలాషయే ఆధిమానస[సష్టకు పృధ్వి నుంచి చేరేఆహ్మానం., (పతివ్య క్తి 

ఆహ్వానించి, దైవం ఆపిలుపును మన్ని స్తే, ఈ క్షణంతోనే ఆ మహత్తరమైన తేజోమయమై 

న పరిణామం సంభవింపవచ్చును. 

Hour of God నుంచి, 

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ 

నాగరికత భవిష్యత్తు 

నాగరిక [పపంచం ఈనాడు అప్పుడప్పుడు విధిగా సంభవించే సంవోభానికి గురి 

యైనట్లు కనిపిసున్నది. [పవంచం తన జీర్ణవస్తాలను త్యజిస్తున్నది. ఒక తరం |కిందట 
9 (ప) లువ క — అతాణాతో - 

కూడా అందరికీ సమ్మతమైన _పమాణాలు, ఆశయాలు, సంస్థలు నేడు పతిఘటనకు గురియై 

మార్పు చెందుతున్న వి. పూర్వపు ఉద్దేశాలు ఇప్పుడు సడలిపోతున్నవి, నవశక్తులు తల 

యెత్తుతున్నవి. వర్తమాన యుగపు భావనను చక్కగా అర్థం చేసుకున్నవారికి, నేటి అశాంతి, 

సందిగ్ధత, ఇప్పుడున్న ఆర్థిక , సామా బిక స్థితిగతులపట్ట అసంతుస్టి, ఇంకా స్పష్టంగా 

రూపొందని నవవిధానం పట అభిలాష స్పష్టంగా స్పురిస్తున్నవి. ఈ స్పష్ట యోచన, అనిరిషా 
య రు —_ ల అట 

దర్శాలపై అస్థిరమైన మోజు మానవజాతి మరొక ముందడుగు వేయబోతున్నదని సూచి 

స్తున్నవి. 

ఈ ఆస్థిరతకు [పధానకారణాలలో ఒకటి విజ్ఞానశాస్త్రం. విజ్ఞానశాస్త్రం ఆధునిక 

నాగరికతకు మ్మాతమే చెందినది కాదు గాని, దాని వికాసం ఇటీవల అతిత్వరితంగా సాగడం 

వల్ల, ధాని పరిమాణం ఆతి విసృతమూ, గంఫీరమూ కావడంవల్ల సులభంగా స్వీకారయోగ్యం 

కాలేక పోతున్నది. ఒక జంతువును మనం వాని సహజపరిసరాల నుంచి అపరిచితపరిసరాలకు 

మార్చితే, అది నూతన పరిస్థితులకు అలవాటు పడేవరకు చికాకుతో, అశాంతితో ఉండి తీరు 
తుంది. రిపన్ బిషన్ కొద్దికాలం పాటు విజ్ఞానశాస్త్ర, వరిశోధ నలను నిలిపివేయాలని కోరడంలో 

అంతర్య మిదే. విజ్ఞానళా స్ర్రం వడిగా ముందుకు సాగుతూ ఆనేక నూతన కల్పనలను (పసా 

దిస్తున్నది గాని, వాటిని ఉపయోగించవలసిన మానవుడు మాతం అంత వడిగా తననుతాను 

సంస్కరించుకోలేక పోతున్నాడని అయన మనకు హెచ్చరించాడు. 

చూడడానికి పపంచం ఏకరూపంగా మారుతున్నది. యూరప్, ఆమెరికా ఖండాలలో 

పాటు ఆసియా, ఆ;ఫికా ఖండాలు కూడా ఒక దిక్కుననే పయనిస్తున్నవి. భేదం కేవలం 

వేగంలోనే. ఆసియా, ఆ(ఫికా ఖండాల కంటె యూరప్, అమెరికా ఖండాలు ఎక్కువ వేగంగా 

సాగుతున్నవి. ఆధునికతకు శకి మంతమైన చిహ్నాలైన మోటరు కారు, విమానం, సినిమాలు 

చాలా వెనుకబడ్డ దేశాలలో కూడా కనిపిస్తున్నవి. చైనా నుంచి మెక్సికో వరకు అంతట 

మానవుడు _పకృతిశక్తులను వశం చేసుకోవడంవల్డను, వనరులను ఉపయోగించుకొవడం దిన 

దినం విస్తృతి కొవడం వల్లను కలిగే (ప్రగతిపట్ల విశ్వాసం నానాటికీ వృద్ధిచెందుతున్నది. 

భారతదేశమూ, చైనా కూడా ఈ సుడిగుండంలో చిక్కు_కొంటున్న వి. ప్రాచ్య 
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దేశాలు కృశించి నశించకుండా ఉండాలంటే అవి ఉద్యమ శీలతవల్లను, సంఘటనశక్తి వల్లను 

[పపంచంలోని నలుమూలల తమ ఆధిపత్యాన్ని వ్యాపింపజేసిన ఇతర దేశాల సరసను 

సమాన స్థాయిలో నీలువడానికి కృషిచేయవలసి వుంటుందని [కోత్తగా కలిగిన ఆవగాహనయే 

తూర్పుదేశాలలో కనిపిస్తున్న అళాంతికి కారణం, (పాచ్యపాళ్చాత్య దేశాల మధ్య ఉన్న భేదం 

భీతిని వ్యాపింపజే సెవారు చెప్పేటంత తీ వమైనది కొదు. తాత్త్విక, మానసిక కృషి ఫలాలు, 

నిశ్చిత కాస్రా9లు, ఇంజనీరింగ్ సాంకేతిక పద్ధతులు, (పభుత్వ రూపాలు, శాసన సంబధ మైన 

నియమాలు, పరిపాననావ్యవస్తకు సంబధించిన ఏర్పాట్లు, అర్థిక సంస్థలు విభిన్న సంస్కృతళు 

లకు చెందిన [పజలను దగ్గరకు చేర్చి, వారిలో అన్యోన్యం సన్నిహిత సంబంధాలకు దారి 

తీస్తున్న వి. [పపంచం ఈనాడు అంగక్రమం గల ఏక్టై కనిర్మాణంగా పనిచేసే సూచన 

కనిపిస్తున్నది. 

చూడడానికి ఏకరూపంగా ఉన్నా, మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా అంతరంగిక మైన 

ఏకత మాతం ఏర్పడలేదు. వివిధ దేశాల (ప్రజలు ఇటీవల నన్నిహితులైనా, మానసికంగానూ, 

ఆధ్యాత్మికంగానూ వారి కలయికకు సంసిద్ధంకానందున సౌఖ్యంలో పెంపుగాని, ఘర్షణలో 

తగ్గుదలగాని రాలేదు. మాక్సింగోర్కీ ఒకసారి పల్రెటూరి రైతుల సభలో విజ్ఞాన శాస్తా౨న్ని 

గురించి, నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంవల్ణ సాధించిన ఆద్భుతవిజయాలను గురించి ఉపన్య 

సించాడు. అప్పుడొక రైతులేచి అతనిని ఈ విధంగా విమర్శించాడట : “నిజమె, 

మనకు ఆకాశంలో పక్షివలె ఎగరడం నేర్పుతున్నారు, చేపలవలె నీటిలో ఈదడం 

నేర్పుతున్నారు, కాని భూమి మీద ఎట్టా జీవించాలో మాతం మనకు తెలియదు” 

ఈ చిన్న భూగోళంపై ఇరుగుపొరుగున నివసించే జాతులు, మతాలు, దేశాల మధ్య అదర్శ 

జీవితానిక వసర మైన సహవాస భావం కనిపించదు. వారిలో పరస్పర |పతికూల శక్తులమనే 

భావనయే ఉన్నది, మానవజాతి బయటికి ఏకరూప శరీరం ధరించినా, ఆంతరంగిక మైన 

ఏకతను మాతం ఇంకా సాధించలేదు. [ప్రపంచంలో ఏక బుద్ధి లేదు. 

The Decline of West అనే |పఖ్యాత గంథంలో స్పెంగ్లర్ వివిధ దేశాలకు తమ 

(పత్యేకాదర్శాలను వ్యక్తంచే సే విభిన్న సంస్కృతులున్నవనే సిద్ధాంతాన్ని (పతిపాదించాడు. 

మానవజాతి కంతటికీ ఒకే సంస్కృతి సభ్యత ఏర్పడాలనే ఆకాంక్ష కిది |పతికూలంగా ఉంది, 

జాతులూ, సంస్కృతులూ (పత్యేక [పమాపకాంశాలని, వాటి ఉత్పతి వృద్ధి క్షయాలు 

నునిర్లీత క్రమంలో జరుగుతాయని ఆయన వ్యక్తం చేసిన ఆకర్ష ణీయ మైన అనుమానం చారి[త 

కంగా అంగీకార యోగ్యంగా లేదు. గతంలో [పాంతీయ నాగరికతలు ఒకదాని వెనుక ఒకటిగా 

తలయెతి ఉండవచ్చును. లేదా ఆవి శైశవ, కౌమార, యౌవన, వార్గక్యావస్థలననుభవించి 

నశించేటప్పుడు వాటి తరువాత ఉదయించిన నూతన నాగరికతలకు తమ స్థానాన్ని వార 

సత్వంగా పసాదించియుండవచ్చును, కాని ఈ విధంగా జరిగే అవకాశాలు పూర్తిగా హరించి 

పోయాయి. పరిమిత 'కేతంలోనే ఉండిన పాంతీయ నాగరికతల కాలం సమాప్తం కానున్నది. 

పైగా మానవజాతి చరిత ఒకప్పుడు ఏకైక విచ్చిన్న గతిలో సాగి, తరువాత వాతావరణం 

లోనూ, నైసర్గిక గుణాలలోనూ ఉండే భేదాలవల్ల వేరువేరు వాగులుగా చీలిపోయిందని 

నిశ్చయంగా చెప్పాలేము. నిర్ధారణ అయినంతవరకు వివిధ సంస్కృతులు చాలా కాలం తమ 
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(పత్యేకమార్గాలలోనె వర్ధిల్లినవని, తరువాత పరస్పరం సమీపించాయని, ఇప్పుడవి అన్నీ కలిసి 

ఓక మహోత్కృష్ట సంస్కృతిగా రూపొందే అవకాశాలున్నాయని తెలుస్తున్నది. పాశ్చాత్య 

సంస్కృతి [పస్తుతం వార్ధక్యదశలో ఉన్నదని, ఇది మార్చడానికి ఏలులేని నియమానుసారం 

జరుగుతున్నదని, ఇందుకు వ్యతిరేకంగా తిరుగ బడడం వ్యర్థమని 'స్పెంగ్టర్ చెప్పే మాటలలో 

ఆయన ఉద్ధేశించిన దానికంటె ఎక్కువ నత్యం ఉన్నది. అది ఏమిటంటే ప్రాంతీయ నాగరి 

కతలన్నీ నించనున్న ఏ. | పపంచపరిధిలో నవజీవన విధానం కోసం [పయోగం జరుగు 

తున్నది. చరితలో ఏ పత్యేక నంస్కృృతి కాని, నాగరికత కాని పూర్తిగా విశ్వజనీనమని 

చెప్పకోవడానికాధారం లేదు. ఎందుకంటే, (పతి సంస్కృతి కొందరు వ్యక్తుల వ్యకీకరణం 
మామే. ఈ విషయాలలో చరి|తను మించిన తర్క-_0 లేదు. చరితలో ఎక్కడా వస్తునిర 

పేక్షమైన విశ్వణనీన మానవుడు లేడు, కనుక విశ్వజనీన నాగరికతకు అవకాశం లేదు. ఇక 

ముందు రాబోయే నాగరికత మానవుని గూర్చి, మానవజీవితాన్ని గూర్చి విశ్యజసినదర్శనాన్ని 

పొందవలసి ఉంటుంది గతంలోనూ, వర్శమానంలోనూ ఉన్న (ప్రాంతీయ సంస్కృతులు మానవ 

జాతి యథార్థ్మపయోజనాలను గురించి ఎల్లప్పుడూ పట్టించుకో లెదు. అ సంస్కృతులలో జాతి, 

మత, రాజకీయపరమైన ఏకాధిపత్యం, శ్రీల పై పురుషుల ఆధిక్యం, పేదవారిపై ధనికుల 

ఆధిక్యం కనిపిస్తుంది. మానవజాతి అంతటికీ తగిన స్థిర మైన నాగరికతను మనం రూపొందించే 

ముందు [పతి చారిత్రక నాగరికత తనలోని లోపాలను, [ప్రపంచంలో ఆదర్శ నాగరికతగా 

పరిణమించడానికి తన అనర్హతను గుర్తించవలసి ఉంటుంది. 

యాం,తిక పరిశోధ నలలో సాధిస్తున్న విజయం రాబోయే నాగరికతకు సామాన్య 

ప్రాతిపదిక కాగలదు. సాం్యపదాయిక మైన యోచనాసరళి, విశ్వాసాలు, ఆచరణ పద్ధతి 
విచ్చినం కావడమే ఆధ్యాత్మి కై కాన్ని సాధించడానికి అవసగ మైన సన్నాహం. అందరినీ, 

ముఖ్యంగా యువకులను, కలిపే యత్నం పారంభ మయింది. వయన్సులో గాని, జ్ఞానంలో 

గాని తమ కంటె ఎంత పెద్దవారైనా వారు ఆడించినట్టు ఆడడానికి యువకులీనాడు సిద్ధంగా 

లేరు మన అవగాహన ఇప్పుడు (పపుల్లమయింది. ఇంత కాలం మనం ఆదరించిన అభి, పాయలు 

సరిపోవనే అసంతృప్తి (ప్రబలింది. నూతన లక్యాల కోసం అన్వెషణ ఆరంభమయింది, నలు 

వైపుల విచ్చేద సూచనలు కనిపిస్తున్న వి, సాం|పదాయిక విశ్వాసాలు చెదరి పోతున్నవి, పతి 

దేశంలోనూ, మతంలోనూ యోచనాపరులలోవదో ఒక ఆశ, నిరీక్షణ ఆరంభమయింది. 

తర్మ_ంతో నచ్చ జెప్పడం సాధ్యం కాని తీ వవాదులను వదిలివేస్తే, మానవ జాతి 

తన విస్తృతిలోనూ, చర్మితలోనూ, అంగ(క్రమం గల ఏకైక నిర్మాణమని, అడి భక్రి భావంతో 

కమౌన్నత్యం పొందుతున్న దని, ఎవరూ అవధులేర్పుర చడానికి సాహసించనంతగా అభ్యు 

దయం పొందగల శకి దానికి ఉన్నదని చార్మితక నాగరికతలకు చె=దిన నాయకులందరూ 

ఈనాడు దృఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు. “ఈ నాగరికతకొక లక్ష్యం, అ నాగరికతకు మరొక 

లక్ష్య మంటూ లేదు, మానవజాతి నాగరికత కంతటికి లక్ష్యం ఒక టే” అని డాంటే ఉర్థా 

టించాడు. నాగరికత కంతటికీ ఒక చె లక్ష్యం ఉన్నదంటే, దాని అర్థం అందరూ ఒకే భాషను 

మాట్లాడతారసీ, ఒకే.మత సిద్ధాంతాన్ని అ శయిసారని: అందరూ ఒకే [పభుత్వపాలనాలో 

జీవిసారనీ, ఆచారవ్యవపిరాలలో మార్పులేని ఒకే పద్ధతి ననుసరిస్తారనీ, కాదు, నాగరికతల 
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ఏకతను కోరవలనినది ఏకరూపతలో కాదు, సామరస్యంలో. ఏ ఉత్తమ సంస్కకియైనా 

విభిన్న మనస్త త్వాలూ, ఆదర్శాలు గల పజల మేళనం వల్లనె ఏర్పడుతుంది. ఈజిప్ట్, 

బాబిలన్, భారతదేశం, చైనా, గీస్, రోమ్, ఈ సత్యాన్ని నిరూపిస్తాయి. ఈనాడు సాం స్పృతిక 
సంశ్లేష ణంలో పాల్గోంటున్న వారి పరిధి విస్తృత మై పపంచ మంత టికీ వ్యాప్రమవుతున్నది. 

భ విష్యద్విశ్వానం అనన్యత్వంలో కాక సహకారంలోనూ, తోడి మానవులను అనుకరించడంలో 
కాక వారి (పత్యేక తను అంగీకరించడం లోనూ, నిరంకుశళాధికారంలో కాక సహిష్టుతలోనూ 

ఇమిడి ఉన్నది. 

—Kalki నుంచి 

జవాహర్ లాల్ నెహూ 

ఒక తేజం నిష్కమించింది 

(ఢిల్లీలో రాజ్యంగ సభలో 1948 ఫి బవరి 2వ తేదిన చేసిన (ప్రకటన) 

అయ్యా ఇప్పుడు మీరు వ్యక్రం చేసిన భావాలతో నేనుకూడా ఏకీభవించడానికి 

అనుమతించండి కాలధర్మం చెందిన మహనీయుఎకు అంజలి ఘటించడం, వారి విశిష్టతను 

వర్షించి, వారి నిిష్కు_మణానికి సంతాపం [ప్రకటించడం ఈ సభ సం| పదాయం. నేను కాని, 

ఈ సభకు చెందిన ఇతరులు కాన ఈ సందర్భంలో ఎక్కువగా మాట్లాడడం సముచిత మో, 

కాదో నేను నిర్లయించుకో లేక పోతున్నాను. ఎందుకంటే మనకు చెందిన ఈ (ప్రశస్త నిధిని 

మనం రక్షించుకోలేక పోయినందుకు వ్యక్తిగతంగానూ, భారత [పభుత్వ |పధానిగానూ నేను 
పూర్తిగా నిగుతో తలవంచు కొంటున్నాను. ఇటీవల కొన్ని మాసాలుగా అమాయిక (పజల 
కనేకులకు మనం రక్షణ నివ్వడంలో విఫల మైనర్రె, ఈ మహనీయుని రక్షించుకోవడంలో 

కూడా విఫలమయ్యాము. పైబడ్డ భారం మాకు గాని, ఏ (పభుత్వానికి గాని మోయరానిదే 
కావచ్చును. ఐనా ఇది వై ఫల్యమె. మనం అత్యధికంగా గౌరవించి, | పేమించిన ఈ మహా 
పురుషుడు మనం తగిన రక్షణ కల్పించలేక పోవడం వల్ల మన నడుమ నుంచి న్నిష్క 

మించడం మనకందరికీ లజ్ఞాకరమైన సంగతి. ఒక భారతీయుడు ఆయనపె అత్యాచారం 

చేయడం భారతీయునిగా నాకు తలవంపుగా ఉంది. ఒక హిందూ మతస్థుడీ అకృత్యానికి తల 

వడడం, ఈ యుగంలోని భారతీయులలోనూ, హిందువులలోనూ అత్యు త్తనుడై న వ్యక్తిపి 

ఈ అత్యాచారం చేయడం, హిందువుగా నాకు తలవంపుగా ఉంది. 

సముచిత శబ్దాలతో మనం వ్యక్తులను పేళంనిస్తాము, గొప్పతనాన్ని నిర్ణయించ డాని 

కేదో మానదండం కూడా మనదగ్గర ఉన్నది. మనం రూపొందించిన సామాన్యమృత్తి త్తికతో 
ఏర్పడినవాడు కాడాయన, ఐనవ్పడు ఆయనను [ప్రళంసించడ మెట్లా ? ఆయన ఘనతను 

కొలవడమెట్టా ? ఆయన ఏ తెంచాడు, దీర్చ కాలమే జీవించి, ఇప్పుడు పరమపదించాడు, ఈ 

సభలో మనం [పకటించే [ప్రశంసా వాక్యాలతో పనిలేదు. ఎందుకంటే చరి; తలో నిలిచే ఏ 

వ్యక్తి పొందని [పశంసను ఆయన తన జీవితకాలంలో పొందాడు, ఆయన మరణానంతరం 

(RNY 
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గడిచిన రెండు, మూడు రోజులలో యావత్సపంచం ఆయనకు నివాళు లర్చించింది. ఆ 

(ప్రశంసకు మనం అధికంగా చేర్చ గలిగినదేమున్నది ? ఆయన బిడ్డలమైన మనం, ఆయనకు 

పుటిన సంతతి కంచె ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితులమైన మనం ఆయనను ఏ విధంగా 

ద్ర 
అల్లో 

(వస్తుతించ గలం ? అనర్హుల మైనా కొద్దిగానో: గొప్పగానో అందరమూ ఆధ్యాత్మికంగా 

ఆయనకు బిడ్డలమే అయ్యాము. ఆయనను మనం ఎట్టా |పశంసించగిలం ? 

ఒక తేజం నిష్కమించింది, మన జీవితాలకు వెచ్చదనాన్ని, వెలుగును |పసా 

దించిన సూర్యుడ న్తమించాడు. మనం చలిలో, చీకటిలో వణుకుతున్నాము. ఐనా మన మీ 

విధంగా భావించడం ఆయనకు సమ్మతం కాదు. ఇన్ని నంవత్సరాలుగా మనం చూసిన ఆ 

తేజం, దవ్యదీధితితో నిండిన ఆ వ్య క్స్ మనలను కూడా మార్చాడు. మనం ఎటువంటి వార 

మైనా ఇంతకాలం ఆయన మనలను మలిచాడు, ఆ దివ్యాగ్ని నుంచి మనలో అనేకులం చిన్న 

రవ్వను [గహించాము. అది మనకు బలాన్ని చేకూర్చి ఆయన అడుగుజాడల ననుసరిస్తూ 

కొంతవరకు కృషి చేయడానికి తోడ్పడింది. కనుక మనం ఆయనను (పశంసిస్తే మనమాటలు 

చాలా తేలికగా ఉన్నట్టు తోస్తుంది. ఆయనను మనం (పళంసి స్తే కొంతవరకు మనలను మనం 

(పశంసించుకోవడ మవుతుంది. మహావురుషుల జ్ఞాపకార్థం కంచు వ్మిగహాలను, పాలరాతిలో 

స్మారక మందిరాలను నెలకొల్పుతారు? కాని దివ్యాగ్నితో నిండిన ఈ వ్యక్తి తన జీవితకాలం 

లోనే అనేక లక్షల జనుల హృదయ మందిరాలలో |ప్రతిష్టితుడయ్యాడు. కాగా అత్యల్ప 

పరిమాణంలోనే ఆయినా మన మందరం ఆయన అంశాన్ని పొందాము. ఆయన తన ధోరణి 

లోనే భారతదేశ మంతట వ్యాప్తి చెందాడు. కేవలం రాజభవనాలలోనో, ఎన్నిక చేసిన 

పరిమిత స్థలాలలోనో, సమావేశాలలోనో కాదు, (పతి పల్రైలోనూ, చీనులు, దుఃఖితులు నివ 

సించే గుడినెలలోనూ ఆయన వ్యాపించాడు. లక్షలకొలది (పజల హృదయాలలో ఆయన 

జీవిస్తున్నాడు . అసంఖ్యాకయుగాల వరకు జీవిస్తాడు. 

ఐనప్పుడు వినములం కావడం కంటె ఈ సందర్భాన మనం ఆయనను గురించి 

ఏమి చెప్పగలం? ఆయనను తగినంతగా, సముచితంగా అనుసరించలేక పోయిన మనకు 

ఆయనను ేశంసించే అర్హత లేదు. ఆయన మననుండి కృషిని, (శ మను, త్యాగాన్ని 

కోరాడు. కాగా మాటలతో సరి పెట్టితే అది ఆయన పట్ట అన్యాయం చేయడ మవు 

తుంది. గతించిన ముప్పది సంవత్సరాలకు పెబడి ఆయన ఈరదేశం చాలవరకు 

త్యాగంలో ఉన్నత శిఖరాల నందుకొనేటట్టు చేశాడు. నా (పత్యేక రంగంలో 

అంతటి త్యాగం మరెక్కడా కనిపించదు. ఈ కృషిలో ఆయన సఫలుడయ్యడు, 

కాని చివరకు ఆయనను అత్యధికంగా బాధపెట్టిన సంఘటనలు జరిగాయి. ఐనా 

మార్షవంతో నిండిన ఆయన ముఖంలో చిరునవ్వు ఎన్నడూ చెదిరిపోలేదు. ఎవ్వరి 

తోనూ ఆయన ఒక్క. పరుషవాకై ,నా పలుకలేదు. ఐనా ఆయన నిశ్చయంగా బాధవడి 

ఉంటాడు. తాను శిక్షణ నిచ్చిన ఈ తరం కృషిలో విఫల మైనందుకు, తాను చూపిన మార్గం 

నుంచి మనం దారి తప్పినందుకు ఆయన బాధపడి ఉంటాడు. చివరకు ఆయన బిడ్డయ - 

ఎందుకంటే ఆవ్యక్తి కూడా ఇతర భారతీయులందరి వలెనే ఆయన బిడ్డయే కదా = 

ఆయనను అంతమొందించాడు. 
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సుదీర్ణ యుగాల తరువాత మనం గడిపిన ఈ కాలాన్ని గురించి చరిత పరీక్షించి 

తీర్పు నిస్తుంది. ఈ కాలం సాధించిన విజయాలను, పొందిన పరాజయాలను అది నిర్ణయి 
స్తుంది. ఆ కాలానికి మనం చానా దగ్గరగా ఉన్నందున ఏమి జరిగిందో, ఏమి జరుగలేదో 
[(గహించి గుణదోషాలను నిర్ణయించలేము, మనకు తెలిసిన దెల్ల ఓక తేజం ఉండేదని, అది 

ఇప్పుడు లేదని, (ప్రస్తుతం అంధకారం ఆవగించిందని. ఐతే పూ_ర్రిగా అంధకార బంధురంగా 

లేదు. ఎందుకంటే మనం మన హృదయాల వంక చూస్తే అక్కడ ఆయన వెలిగించిన జాల 

ఇంకా [పకాశిస్తూనే ఉన్నది, ఆ జ్వాలలు వెలుగుతూ ఉంటి ఈ దేశంలో చీకటి ఉండదు. 
అప్పుడు మనం ఎంతటి అల్పులమైనా మన కృషితో, ఆయనను స్మరిస్తూ; ఆయన అడుగు 
జాడ ననుసరిస్తూ, ఆయన మనలో నెలకొల్పిన జ్యాలతో ఈ దేశాన్ని తిరిగి కాంతిమంతం 

చేయగలుగుతాము. 

ఆయన బహుశః భారతదేశపు గతానికి, భవిష్యతుకూ మనం పొందగలిగిన 

మహోన్నత [పతీక కావచ్చును, గతానికి, భ విష్యత్తుకూ నడుమనున్న వర్తమానకాలపు 

(ప్రమాదకర మైన అంచుపై మనం నిలబడి ఉన్నాము. అనేక విపత్తుల నదుర్కొంటున్నాము. 

అన్నిటి కంటె పెద్ద విపత్తు అప్పుడప్పుడు మనలో విశ్వాసం లేకపోవడం; మనలను 

ఆవరిస్తున్న నిస్పృహ; ఆదర్శాలు పరిత్యక్రం కావడం వల్హ, ఘన కార్యాలను గురించి 

మనం చెసిన (పసంగాలు అర్థంలేని మాటలై జీవితం మరొక దారి పట్టడంవల్ద మన 
ఉత్సాహం చల్లారి పోవడం. ఐనా ఈ దళ త్వరలోనే గడిచిపోతుందేమోనని నేను 

నమ్ముతున్నాను, 

ఈ దేవుని బిడ్డ గొప్పగా జీవించినళ్లే, గొప్పతనంతో మరణించాడు. యావ 

జీవితం ఏ మహత్తర లక్ష్యం కోనం ఆయన కృషి చేశాడో, మరణంతో కూడా ఆ లక్ష్యం 
కోసమే కృషి చేశాడని భావించడంలో నాకెంత మాతం సందేహం లేదు. ఆయన కోనం 

మనం దుఃకీస్తున్నాము ; మన పియతమ నాయకుని మరువలేము గనుక నదా మనం ఆయన 

కోసం దుఃఖిస్తూనే ఉంటాము. ఐతే తన కోసం మనం దుఃఖించడం ఆయనకు సమ్మతం 

కాదని నేనెరుగుదును. తన ఆత్మీయులు మరణించి నప్పుడు తా నెంచుకొన్న మహత్తర 
లక్ష్య సాధనకోసం కషి చెయ్యాలనే దృఢ సంకల్పమే తప్ప ఆయన కంట తడి పెట్టలేదు. 

కనుక మనం దుఃఖిస్తూ ఉంటే ఆయన మనలను మందలిసాడు. ఆయనకు నివాళు లర్పించ 

డాసికి అది సరియైన మార్గం కాదు, దృఢ సంకల్పాన్ని [పకటించడం, తిరిగి మన లక్ష్య 

సాధనకు శపథం చెయ్యడం, సముచిత రీతిని నడచుకోవడం, ఆయన చేపట్టి చాలవరకు 

సాధించిన మహత్తర కృషికి మనలను అంకితం చేసుకోవడం - ఆయనకు నివాళు లర్పించ 

డానికి ఏకైక మార్గం ఆదే. కాగా మనం కృషి చెయ్యాలి, శ్రమించాలి త్యాగం చేయ్యాలి. 

అ విధంగా కొంత వరకైనా ఆయనకు తగిన ఆనుచరులమని నిరూపించాలి. 

అయ్యా, మీరు సెలవిచ్చి నట్టు విషాదకరమైన ఈ దుర్భటన కేవలం మరిదేనితోనూ 

పమేయం లేని ఒక ఉన్యత్తుని చర్య కాదు. ఈ దేశంలో కొన్ని ఏండ్లపాటు, ముఖ్యంగా 

ఇటివల కొన్ని మాసాలపాటు వ్యాపించిన హింసా ద్వేష పూరిత వాతావరణం వల్ణనే ఇది 
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సంభవించింది. ఆ వాతావరణం మనలను ఆవరించి ఉన్నది. మనలను చుట్టుముట్టుతున్న దది. 

ఆయన మనకు (పసాదించిన లక్ష్యం కోసం మనం కృషి చేయ్యాలం టే, ఈ వాతావరణాన్ని 

మనం ఎదుర్కొనాలి,; దానితో పోరాడాలి, హింసాద్వేష రూపక దుష్ట శక్తిని సిర్మూ లించాలి. 

(పభుత్యాకి సంబంధించినంతవరకు దానిని ఎదుర్కొనడాసికి అది ఎట్టి పయత్న 

లోపం లేకుండా పూర్తిగా కృషి చేస్తుందని నేను విశ్వసిసునాషను. ఎందుకంటే, మనం ఆ 

విధంగా చేయకపోతే, దౌర్బల్యం వల్లగాని, యు క్రమని తోచిన మరే కారణం వల్లగాని ఈ 

హింసను నిరోధించడానికి మవం చురుకుగా పాటు పడక పోతే, మాటలవల్లనో (వాతలవల్దనో, 

చేతలవలనో వ్యాపిస్తున్న ద్వేషాన్ని ఆరికటక పోతే, మేమీ | పభుతగంలో ఉండడానికి అరు 
లు — ఈ డి U ఏ ౦౮కి 

లం కాము; ఆయన అనుచరులుగా ఉండడానికి ఎంతమా[తం అర్హులం కాము; కనీసం దివంగ 

తుడైన ఈ మహాత్ముని పశంస చెయ్యడానికి కూడా అర్హులం కాము, 

కనుక ఈ సందర్భంలోనూ: మనలను పిడిచిపోయిన మహాపురుషుని స్మరించే ఏ 

ఇతర సందర్భంలోనైనా సరే, కషి. (శమ, త్యాగం అనే ఆదర్శాలతో ఆయనను మనం 

స్మరిద్ధాము. ఎక్కడ ఎదురైనా దుర్మార్గాన్ని పతిఘటించడంతో ఆయనను స్మరిద్దాము, 
ఆయన మనకు చూపిన సత్యాన్ని స్థిరబుద్ధితి అనుసరించడంతో స్మరిద్దాము. ఆ విధంగా 

మనం చేస్తే, మన మెంతటి అల్బజీవులమైనా, కనీసం మన విధిని మనం నిర్వ ర్రించిన వార 
మవుతాము, ఆయన ఆత్మకు తగిన (శ ద్ధాంజలి ఘటించినవార మవుతాము. 

ఆయన వెళ్ళిపోయాడు కాగా భారతదేశమంతట [ప్రజలలో నిర్మాశితుల మయ్యా 

మన్న భాపం వ్యాపించి ఉన్నది. మనకందరికీ ఆ విధంగానే అనిపిస్తున్నది. ఈ నిస్పృహ 

నుంచీ ఎప్పుడు విముక్తుల మవుతామో తెలియదు. ఐతే ఈ భావంతో పాటు ఈ మహాపురు 

షునితో కలిసి వనిచేసే అవకాశం లభించిన తరానికి చెందిన వారమనే తృప్రితో కూడిన 
కృతజ్ఞతా భావం కూడా వ్యా ప్తమె ఉన్నది. మునుముందు శతాబ్దాల తరువాత, బహుశః 

వేల సంవత్సరాల తరువాత |పజలు దేవుని బిడ్డయెన ఈ మహత్ముడు భూమిపై చరించిన ఈ 

తరాన్ని గురించి తలచుకొంటారు, ఎంతటి అల్పులమైనా ఆయన చూపిన దారి ననుసకిస్తూ, 

ఆయన పదస్పర్శతో పునీతమైన భూమిపై నడువ గలిగిన మనలను గురించి కూడా తలచు 

కొంటాము, ఆయనకు అన్నివిధాల తగిన అనుచరులుగా జీవిద్దాము. 

చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి 

మంతి సీతారామ అయ్యర్ 

“కృష్ణదాసు రేవు మన ఊరు వస్తున్నాడు !” 

పలికొండన్ (గామపు స్రీలూ, పిల్లలూ ఆయనరు స్వాగతం ఇవ్వడానికి ఉత్సా 

హంతో ఏర్పాట్లు చస్తున్నారు. 

వారి ఏన్సాట్లు పెద ఎతున జరుగుతున్నాయని కాదు. రాగానే ఆయన కూర్చోవ 
యు “ధీ ౫ 
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షన కొక బల్లను సిద్ధం చేశారు కుమ్మరి దగ్గరనుంచి కొన్ని కొ తకుండలను తెచ్చారు. 

గజ చిన్న పళ్ళెరంలో అన్నమూ, ఒక పిడతలో తాజా వెరుగూ ఆయనకు ఇవ్వడం 
చారం. అదే ఆయన భోజనం, రోజుకు ఓక్కమాటే ఆయన భోజనం చేస్తాడు. 

కృష్ణదాను ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు పలికొండన్ చేరుకున్నాడు. దారిలో 

కొక చరువులో స్నానం చేసి, జపం ముగించుకొని, “గోపాలా !” అని బిగ్గరగా కేకలువేస్తూ 

గ. ఊరు చేరాడు. ఊళ్ళో వాళ్ళు ఆయన చుట్టూ మూగారు. పిల్లలను ఆయన కౌగిలించుకుని 
టొమించాడు.  ''గోపాలునికి నమస్కరించండి” అని వారికి చెప్పాడు. 

ఆ దుమ్ములోనే వారు “గోపాల” నామస్మరణ చేస్తూ సాష్టాంగ నమస్కారం 

చే ౩ ముక్త హస్తాలతో కృష్ణదాసు ఎదుట నిలబడ్డారు. ఆయన తన పశ్ళెరంలో అన్నమూ: 

మెచతుగూ కలిపి, మౌనంగా (ప్రార్థన చేస్తూ గోహ్రైబదేవునికి నివేదన చేసి, 1 పిడికిళ్ళతో పిల్లలకు 

పంచి” పెట్టాడు “ చాలు! చాలు : తినడానికి మీకు కూడా కొంచెం ఉండాలి గదా!” అని 

మూత్లన్నారు. మిగిలిన అన్నం తాను తిని, కొంత సేపు చెట్టునీడను వి శ్రమించాడు. తరువాత 

కక వ కముడలువు చేతబట్టుకొని తిరిగి పయాణమయ్యాడు . పెద్దలూ, పిన్నలూ, ప్రీలూ, 

ము్పుతుషులూ, అుదరూ గౌరవ సూచకంగా ఆయన ముదు మోకరిల్లి. ఆశీస్సుల నందుకొని, 

మెంట నడుస్తూ ఆయనను సాగనంపారు, 

పూర్వా|శమంలో కృష్ణదాసు పేరు సీతారామ అయ్యర్. రంగపురంలో సంపన్న 

నూ్యాయవాది. ముప్పు ఏళ్ళ వయన్సులో అతడు తన వృత్తి వదులుకొని, స్వరా జ్యోద్యమంలో 

చేడ౭ జైలుకు వెళ్ళాడు. అతని తండి అప్పటికి వృద్ధుడు, అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు. అతని 

కాాధ్య ఆరోగ్యంకూడా తిన్నగా లేదు. అతని తమ్ముడు నారాయణ కొద్ది జీతం మీద ఏదో 

_పభుత్య కార్యాలయంలో గుమాస్తాగా పనిచె చేస్తున్నాడు. “అన్నయ్య న్యాయవాది వృత్తి 

యతనలుకొని స్వరాజ్యోద్యమంలో చేరాలను కి కొంటున్నా''డని నారాయణ తండడికి చెప్పాడు. 

“అసంభవం ః ఇటువంటి అబద్ధాలతో నన్ను భాధించకు'' అన్నాడు తంగడి. 

“ఇది అబద్ధం కాదు. అనలుసంగతి ఇదే” అని నారాయణ నిశ్చయంగా చెప్పాడు. 

సీతారామ అయ్యర్ తన నిశ్చృయాన్ని భార్యకు తెలియబేళాడు. ఆమె దుఃఖించింది. 

“ ఈ సంగతులన్నీ నీకు అర్థం కావు" ఆని అతడు ఆమెను ఓదార్చాడు. “మన 

జిక గౌరవాన్ని కాపాడవలసి ఉన్నది” ఆ చెప్పాడు, “మీకేమీ భయంలేదు. శంకరలింగం 

*ాట్టాయార్ మన కుటుంబానికి అన్నివిధాల అండగా ఉంటాడని కూడా అన్నాడు. 

ఉత్తర దిశగా (ప్రయాణమై వెళ్ళాడు. 

న్యాయాధికారి అతనికి నాలుగేండ్ర కఠిన కారాగార శిక్ష విధించాడు, అతని నేరం 

చాజ|దోహం. ఉత్తరాన నాగపూరులో ఆతడు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. మూడవ ఏట 

౭౨ తని తం|డికి త్రీ! వంగా జబ్బు చేసింది. ఆరు నెలలపాటు మంచం మీద తీసుకొన్న తరువాత 

ఆ ల|డ పరమపదించాడని తమ్ముడి దగ్గరనుంచి అతనికి టెల్మిగామ్ వచ్చింది. అది చేరిన 
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మూడు రోజుల తరువాత జైలు సూపరింటెండెంట్ దానిని సీతారామ అయ్యరుకు చూపిం 

చాడు. అంత్య క్రియలను స|క్ర మంగా జరుపవలసినదని తన తమ్ముడు నారాయణకు అతడు 

ఉత్తరం |వాసి, అధికారుల ద్వారా పంపాడు. 

ఒక సంవత్సరం తరువాత అతడికి ఇంకొక ఉత్తరం వచ్చింది, అతని భార్యకు 

పెద్దగా జబ్బుచేసింది. |బతుకుతుందని ఆశలేదు. ఈ ఉత్తరం కూడా చేరిన ఎనిమిది 

రోజుల తరువాత సీతారామ అయ్యరుకు అందజేశారు. “ఈశ్వరేచ్చ?' అన్నాడు సూపరిం 

'చెండెంట్తో, ఈ ఉద్యోగి మంచివాడు. ఈ పదవి ఇటీవలనే లభించింది. సీతారామ అయ్యర్ 

అంటే అతనికి ఇష్టం. సీతారామ అయ్యరును పెరోల్ మీద విడుదల చేయవలసినదిగా వె 

అధికారులకు వాసానన్నాడు. అందు కత డిష్టపడలెడు. | ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి చేయగలిగి 

నదేమీ లేదు. పోయినవారు తిరిగిరారు'' ఆన్నాడతడు. ఆకాలంలో దేశభక్తులంత కఠోర 

స్వాతం త్యం కలిగి ఉండేవారు. ఏ సదుపాయం కావాలని గా పభుత్యన్ని అర్థించే 

వారు కారు. 

నాలుగేండ్లు గడిచాక అతనిని జైలు నుంచి విడుదల చేశారు. కాని అతడు తిరిగి 

స్వాతం! త్యోద్యమంలో పాల్గొని చాలా సారులు జైలుకు వెళ్ళాడు. 

మదరాసు రాష్ట్రంలో 1937 లో స్యతం త (పభుత్వం పాలన (పారంథమయ్యే 

సరికి సీతారామ అయ్యర్ వయస్సు యా భె ఏండ్డు, అతడు విద్యాశాఖ మంతి అయ్యాడు, 
ఇతర మంతుల వలెనే గొప్ప క్యాతిని పొందాడు. 

“ఇప్పుడు మీ నాయన బతికి ఉంటే ఎంత సంతోషపడేవాడో !'” అన్నాడు 

శంగరలింగిం చెట్టియార్ సీతారామ అయ్యర్ కండ్లు చెమ్మ గిల్లినవి, తన భార్యను కుడా 

తలచుకొన్నాడు. శంకర లింగం అన్నమాట యథార్ధమని (గహించాడు. శంకర లింగం 

అతని భార్య (పస్తావన తేలేదు. కాని తేవలసిన అవసర మేమున్నది 2 

రాత్రులు ఆతనికి తరచుగా కలలు వచ్చి కలత పెక్టువి. తన తండి ఇంకా 

(బతికి ఉన్నాడని ఊహించేవాడు. కల కరిగిపోగానే మేలుకొని దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేక 

ఏడ్చేవాడు. 

“నాయనా : సీతారామా! నన్నాంటరిగా వదలివెళ్ళావు. నన్నెవరు పోషిస్తారు? 

ఇదినీకు న్యాయమేనా ? వెంటనే తిరిగిరా నాయనా $” అని ఆ వృద్ధుడు అంటున్న ట్రనిపించేది. 

“నేనెంత బాధ పడ్డానో మీకు తెలుసా? అని తన భార్య (హ్నిస్తున్న 
ట్రనిపించేది. 

“సివ్భ పోయావనుకున్నాను. (ప్రేయసీ ! సివు (బతికే ఉన్నావా ? ఐతే నా ఆర్తి 

తొలగినళ్లై ౫” అన్నాడు సీతారామ్, 

“వాళ్ళు నన్ను కోసి నా కడుపులోనుంచి కుండెడు విష దవాన్ని బయటకు 
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తీశారు. అప్పుడు సీవు జైలులో హాయిగా ఉన్నావు” అని భార్య నిందిస్తున్న ట్రనిపించింది, 

“నేను దిక్కులేని చావు చచ్చాను.” 

అతడు వెక్కివెక్కి ఏడ్చి భార్యను కౌగిలించుకున్నాడు. 

“సీతారామా! ఇది వట్టి బెదరింపని అనుకోవద్దు. నీవు తర్కడికి [దోహంచేని 

వదిలి పెట్టావు. నీకు నరకం తప్పదు” అని తండి హెచ్చరించాడు. | 

సీతారామ అయ్యర్ పూర్తిగా చలించిపోయాడు. “అప్పుడు నే నంతకంటె చేయ 

గలిగిన దేమి” టని మూలిగాడు. “ఓ రామచం[ద [పభూ £' నీవు మృాతం అయోధ్యను 

వదలి అరణ్యానికి పోలేదూ + వృద్దుడెన తండిని వదలిపోలేదూ ?” అని అన్నాడు, 

దగ్గరనే నిలిచిఉన్న హనుమంతుడు బిగరగా నవ్వాడు. సీతారామ ఆయ్యర్ ఆయనవంక 

తిరిగాడు. 

“సీ కర్తవ్యమేదో నీకు తెలియలేదు. ఒక క్ష్రియుడు, యోధుడు నడచినట్టు 

నీవుకూడా నడువగలననుకొన్నావా ? నీ తండ్రిని, భార్యను శంకరలింగం చెట్టియార్ దయా 
దాక్షిణ్యాల కప్పగించి పోవడం నీకు ధర్మమేనా? నీచుడా!” హనుమంతుడు కఠినంగా 

మందలించాడు. 

“నేను మహాపాపాత్యుడను [పభూ! ఇక భరించలేను. నీవే నాకు దిక్కు." అని 
రోదించాడు. “నా ధర్మం, కర్తవ్యం నేను (గహించలేకపోయాను. నా విధిని నేను విశ్మ 
రించాను. నేను మోసపోయాను. గోవిందా! నన్ను రక్షించు? 

“సీ కోసం, నిన్ను చదివించడం కోసం నేను పెసపెస కూడ బెట్టాను. బ స్త్రీలో 

నీవు ఉండడానికీ, చదువుకోవడానికీ తగినంత డబ్బు తప్పక పంపడంకోనం నేను ఎన్నో 

తప్పుపనులు చేశాను. నీకోసం నేను పాపకార్యాలు చేశాను. కాని నేను నిస్స్పహాయుడ నె 

మంచం పట్టినప్పుడు, చీముతో కాలువాచి యమయాతన ఆనుభవించినప్పుడు నీవు నీ దేశభ క్రి 

పొగరులో కొందరి వెట్టివేషాలలో చేరి నీకాలం వ్యర్థం చేసుకొన్నావు. నీ తండ్రికి చేసిన 
ఈ [దో హఫలం ఎట్టా తొలగించుకోగలవు ?” అన్నాడు వృద్ధుడు. 

“నాయనగారూ! మీ అబ్బాయి నిట్టా శపించకండి. ఐనా అప్పు డనేకులు 

నడిచిన దారిలోనే ఆయనకూడా వెళ్ళాడు'' అని పీతారామ అయ్యర్ భార్య అన్నది. కలలో 

తన భార్య జగజ్జననిగా మారిపోయింది. ఆమె ““గోవింది” అనగానే స్వయంగా కృష్ట 

పరమాత్ముడే సీతారామ అయ్యర్ ఎదుట సాక్షాత్కరించాడు. 

నిన్ను సర్వపాపాలనుంచి నే నుద్ధ రిస్తాను విచారించకు. రా! నా రథంలో 

కూర్చో” అన్నాడు భగవంతుడు. 

మరునాడు సీతారామ అయ్యర్ తన మం తిపదవికి రాజీనామా చేసి పట్నంనుంచి 

వెళ్ళిపోయాడు. మంతి సీతారామ అయ్యర్ కృష్ణదాను అయ్యాడు. కాలినడకను ఊరూరు 

తిరుగుతూ ఉంటాడు. రోజుకొక ఊరుచేరి ఖికాటనం చేసి, ఏకభు కంతో సన్న్యాసిగా 



824 ఇంగ్లీషు 

జీవిస్తున్నాడు. రెండేండ్ల తరువాత, గోకులాష్ట్రమినాడు ఆయన దై వసాన్నిధ్యానికి చేరు 

కొన్నాడు. 

—The PJough and the Star నుంచి. 

రాజారావు 

కాంతాపురంలో వె శాఖ వర్షాలు 

వై శాఖమాసంలో కాంతాపురంలోని [ప్రజలు పొలాలు దున్నుతారు తొలకరి 

వానలు వచ్చాయి. కంచురంగు కొండలమీద దూకుతూ, నిమ్నాన్నత |పదేశాలమీద మెల్లెగా, 
జాగ త్తగా కదులుతూ, లోయలలోనికి దుముకుతూ, నేలమీద నీరు చిందిస్తూ, గాలికి 

ఊగుతూ, చెరుగుతున్నట్టు వానలు కురుస్తున్నవి. కొబ్బరిచెట్టూ, పోక చెట్టూ, ఎలకులచెట్టూ 

ఊపిరిఆడక తిరిగి బుసలు కొడుతున్నవి. అదిగో, వాన బెబ్బూరు కొండమీదినుంచి, 

కాంతూరు కొండమీదినుంచి వస్తున్నది ఇంటిమీది పెంకులతో ఆడుతున్నది. చెవులను 

వెనుకకు చాచుకొని పశువులు పరుగులమీద ఇళ్ళు చేరుకొంటున్న వి. పశువుల కాపరి 

ఏ మారేడుచెట్టు వెనుకనో, రావిచెట్టు వెనుకనో నక్కి ఉంటాడు. ' పజలు చేరితో నడిపే 

తమ పిండిమరలను వదిలి పెట్టి దొడ్డిలో నికి పరుగెత్తుతారు. కెంచమ్మ దేవాలయంవంక తిరిగి 

“అదిగొ, కెంచమ్మతల్తీ ! వానలు వచ్చాయి, మా ఇళ్ళన్నీ వెండివలె మెరువనీ అని 

పార్థించారు. మెరుపు మెరుస్తుంది. ఉరుము పెంకులను కదుపుతుంది. కాగితపు పడవలను 

కాశీకి పంపడానికి పిల్లలు మురుగు కాలువలమీ వి పలకల దగ్గరకు పరుగెతారు. ఎజంటు 

నంజుండయ్య భార్య చెన్నమ్మ, సుబ్బ నెట్టిగారి పుట్టి అప్పుడే వీధిలో నిలబడి బంగారు పొడి 

కోనం నీళ్ళను వడబోస్తున్నారు, పురోహితుడు రంగప్ప తన పు స్తకాలకట్ట విప్పి, పంచాంగం 

చూసి, “రేపే రోహిణీ నక్షతం. రైతులు ఎద్దులను నాగలికి కడతారు” అని అన్నాడు. 

ఆదిగో, రంగగౌడ గొడుగు చేతబట్టి, కొబ్బరికాయ, తాంబూలం తీనుకొనివచ్చి పురోహితుడు 

రంగవు దగ్గరకు వెళ్ళి ““ఎప్పుడండీ, పంతులుగాతా'' అని అడుగుతాడు. రంగప్ప ఇటూ 

అటూ పరికిస్తాడు. ఊరి నౌకర్ణమీద రంగగౌడ అధికారం పోయింది: ఊరిమీద రంగ గౌడ 

వెత్తనం పోయింది. కాని అధికారంతో నిండిన ఆ కంఠస్వరం మాతం రంగగొడకు 

పోలేదు. కాగా రంగప్ప నేలవై పు చూస్తూ “అదేమిటి, రంగగౌడా, రేపే అని చెప్పుతాడు. 

రంగగౌడ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి ఊరినౌకర్ణను తిడతాడు. నౌకరు చెన్న అడుగుతాడు 

““ఎన్నడయ్యా, పటేలూ ?ొ అని. “రేపే గదరా, నీయమ్మ సిగతరగ.” నౌకరు చెన్న 

ఇంటికివెళ్ళి నిదపోతాడు. కప్పలు బెకబెకలాడడం ఆగిన తరువాత తన డప్పు చేతబట్టుకుని 

చాటుతాడు : “వినరండోయు : ఆరకకు పూజ చెయ్యాల్సింది ఈరోజే” అని. “ఈ వూదినా!” 

అంటారు జనం. సత్తన్న లేచి, “చూడు, నా కుడికన్ను అదురుతున్న ది. ఈసారి పంట 

పుష్కలంగా పండుతుం” దంటాడు. సాలె చెన్నయ్య పరుగునవెళ్ళి, స్నానంచేసి తలకు 

నూనె రాచుకుంటాడు. అతని భార్య పెరటి తోటలో పువ్వులు కొయ్యడానికి వెడుతుంది. 

సిద్ధమీద వ్యాజ్యం గెలిచినప్పుడు బ స్తీలో కుట్టించుకున్న ముఖమల్ కోటు వీసుకుంటాడు 
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చంగయ్య రామయ్య కళ్ళు పెద్దవిగా తెరిచి శీర్షికలనడుమ చూస్తూ అంటాడు “ఈ ఏడు 

దండిగా పంట పండించవయా$: సూర్యభగవానుడా ! భట్టకు బాకీఉన్న 375 రూపాయలు 

తిరిగియిసాను. మా చిన్నమ్మాయి వెళ్ళి చేస్తాను. మా ఆవిడ జబ్బు నయమైతే ఇస్తానని 
మొక్కుకున్న మేకను కెంచమ్మ తల్లికి సమర్పిస్తాను”. మాదిగ తిమ్మయ్య ఉంటాడు, 
“నేను నిదలేవడ మెందుకు? నా అరకకు ఎద్దులు లేవు, నా పొలంలో ధాన్యమూ లేదు ”' 

కాని ధై ర్యవంతురాలై న అతని ఇల్హాలంటుంది, “లేచి వెళ్ళవయ్యా, దేవతలు అంత దయ 

మాలినవాళ్ళు కారు ” తిమ్మయ్య గొణుగుతూ, మూలుగుతూ, చెత పువ్వూ, నుదుట బొట్టూ 

ఖ్రేకుండా వీధిలోనికి వెడతాడు. పెద్దలూ, పిన్నలూ భుజాన నాగళ్ళు వెసుకొని, చేత 

కొరడాలు పట్టుకొని ఎద్దులను తోలుకొంటూ వెడతారు. ఎటిదగ్గరకు వచ్చాక వాళ్ళు ఎద్దులను 

రుద్ది కడిగి, వాటి కొమ్ములకు పువ్వులు కట్టి “హే హే” అనుకొంటూ గుడి ఆవరణకు 

తోలుకొని వెడతారు. 

“పే! హే” వాననీరు భూమిలోనిక ఇంకిపోయింది. బోసినోటి సిద్దయ్య 

నేలలోనికి కజ్జను దింపి, ఏమిటీ, నాలుగు వేళ్ళలోతు దిగింది ““అని అంటాడు. అందరూ 

అంటారు '' నిజమె. అమ్మవారు అడిగితే పడినట్టు కురిసింది వాన )) పూర్తిగా లెల్లవారగా నే 

అందరూ ఎద్దులను తోలుకొని వచ్చాక పురోహితుడు నెత్తిమీద తీర్ధపుక లశం పెట్టుకొని, 

చేత తడిబట్టలు పట్టు కొని వస్తాడు. వచ్చి “మీరంతా వచ్చారా? ఆః? అని అడుగుతాడు. 

“వచ్చాం, పంతులుగారూ ''* అంటారు వారు. అతడు గుడి తలుపులు తెరిచి అమ్మవారి 

వి(గహం ముందు తెర పూర్తిగా లాగి, అమ్మవారికి అభిషేకం చెసి. అలంకారం పూర్తి 

చేసాడు. డోలు లింగయ్యా, సన్నాయి రామయ్యా సంపంగిచెట్టు దగ్గర నిలబడికొమ్ముబూరాను 

తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం, నలువై పుల బిగ్గరగా ఊఈదుతారు. వాన వెలినిన 

వాతావరణంలో కొమ్ముబూరా చప్పుడు (పతిధ్వనిస్తుంది. జనం తమ నాగళ్ళతో, ఎద్దులతొ 

పరుగులమీద వస్తారు. కాడికి కట్టిన గంటల చప్పుడు కోవెలతోటలో వినిపిస్తుంది. ఆందరూ 

వస్తున్నారు - రాచన్న, మాదన్న, చివరకు కుమ్మరి రంగ, మాదిగ సిద్ద, తిమ్మయ్య 

కొడుకు భీమ, పౌలమూ, ఎద్దులూ లేని మోట, తిప్ప, వాళ్ళుకూడా చెవులలో పువ్వులు 

పెట్టుకొని వస్తున్నారు: పురోహితుడు రంగప్ప పరుషన్వరంతో అంటాడు: “మీరంతా 

సిద్ధంగా ఉన్నారురా? నా కొడుకులారా ?” “చిత్తం, చిత్తం." “అతగాడేడి ?” 

వాళ్ళంటారు. “అదిగో, వస్తున్నాడు పటేలు.” అప్పుడే జరీశాలువ భుజంమీద వేసుకొని, 

నెత్తి మీద దర్భారు తలపాగాతో, చేతులలో ఇంగ్లీషు పగ్గాలతో, వెనుక మాద పరుగాత్తుకుంటూ 

రాగా పటేలు గుక్టి ంమీద స్యారిచేస్తూ కనిపిస్తాడు. ఆ రీవి చూస్తే క లెక్టరూ, గవర్నరూ 

కూడా అతడిముందు ఎందుకూ కొరగా రనిపిస్తుంది. ఏమైనా నరే కాంతాపురంలో రంగగౌడ 

పటేలుగా తన పెత్తనం సాగించకమానడు. నల్హ్మతాచు పుట్టదగ్గర కు చేరాక అతడు గుజ్జం 

దిగి, పగ్గాలను మాదకు అందించి, నిదానంగా గుడి ఆవరణలోనికి వస్తాడు. అప్పుడే 

ఆలయంలో పురోహితుడు రంగయ్య గంట వాయిస్తున్న ధ్వని వినివిస్తుంది. అందరి కళ్ళు 

ఆర్థనిమీలితాలవుతాయి. “అదిగో, ఇప్పుడు అమ్మవారి దర్శన మవుతుం” దని అందరూ 

అంటారు. తత్తరపాటుతో ఒకరినొకరు రాచుకుంటూ నిలబడతారు. కాళ్ళు దురద పెట్టినా 
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గోకుకోరు. పైనుంచి వాననీరు మీద పడినా కదలరు. అప్పుడు హఠాత్తుగా తెరతీయగా, 

ఎదురుగా |పసన్న దృక్కులతో, ధగధగ | పకాశిస్తూ కెంచమ్మతల్రి దర్శన మవుతుంది. 

దీపాలకాంతులు అమ్మవారి చుట్టూ (పనరిస్తాయి. అందరూ అంటారు: “రాత్రి పశాంతంగా 

గడిపి ఉంటుం'' దని. అప్పుడు పురోహితుడు రంగప్పు కర్పూరం వెలిగించి, ఆభరణాలతో 

మెరుస్తున్న అమ్మవారి : ముఖం ఎదుట నిలిపి, ఆమె ముఖంచుట్టూ హారతి తిప్పుతాడు. 

ఆందరూ అంటారు: అదిగో మనకు ఆశీస్సు లిస్తున్నది అమ్మా ! కెంచమ్మా! పుష్కలంగా 

పంట పండించమ్మా |! ఏరోగాలూ రాకుండా కాపాడు కెంచ త్రి తల్లీ ! చివరకు ఎద్దులు గూడా 

తోక లాడించకుండా నిలబడతాయి. అప్పుడు రంగప్ప ఒకకుండతో మం(తించిన నిళ్ళు 

తెచ్చి ఒకొక, ఎద్దుమీద చల్లుతాడు. వాటికి పణుకు పుట్టి, తలలు (వేలవేసి, ౨మ్మ వారికి 

తమ మెడలో గంటలు _మోగిస్తాయి. అప్పుడు హారతీ, చందనమూ తెస్తారు. అందరూ 

హారతి కళ్ళ కద్దుకుని, చందనం తీసుకుంటారు. సూర్యోదయం అవుతున్నదా అని పరీక్షగా 

చూసారు. కోవెల తోట వనుక గుజ్జపు ముఖం కొండమీద చీరె ఆంచంత ఎజ్జపుముఖం చార 

కనిపిస్తుంది. అందిరూ వణుకుతూ, చేతులు జోడీంచి గుసగుసలాడుతారు. “ఏమి రంగ 

గొడా! నీ ఎద్దులే అన్నిటికంటె లేతవి, బలమైనఏ. వాటిని కాడికి కట్టు.” గర్వంగా 

సంతూరు వశువుల సంతలో తాను కొన్న మూడేళ్ళ అమృతమహల్ ఎద్దులను సమిపిసా 

డతడు. నాగలికూడా శుభంగా, పదునుగా ఉంది. అందరూ అమ్మవారి వాహనం గరుడ 

పక్షి రాకకై తలపైకెత్తి చూస్తూ ఉంటారు. పురోహితుడు రంగప్ప మంతాలు వల్లిస్తూ, 

గంట వాయిస్తూ ఉండగా ఆలయశిఖరం మీదుగా గరుడపక్షి రానే వస్తుంది. వచ్చి గుడి 
చుట్టూ ముమ్మారు ఎగురుతుంది అక్కడి జనమూ, పశువులూ, కొమ్ము బూరాలూ చేసే ధ్యని 

తోట దాటి, లోయ దాటి,కొండమీదికి వినిపిస్తుంది. పురోహితుడు రంగప్ప రాతిబండమీద 
కొబ్బరికాయ కొడతాడు. సుబ్బగౌడ “హెహె, హెహె, హో” అని కేకలు వేనూఉండగా 

అందరూ పువ్వులూ: అక్షతలూ చల్లుతారు. నాగలి మట్టి వెళ్ళలను ఇటూ, అటూ విసురుతూ 

నేలను చీల్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతుంది సాగినకొద్దీ చాల తేలికగా పడుతుంది. పాము 

చేనూ, బంజరుభూమీ, చెరువు తోటా దున్నడం పూర్తి అయ్యాక సుబ్బ నాగలిని నిలబెడ 

తాడు. ఎద్దులు చాలా వేగంగా పరుగెత్తుతాయి. అందరూ ““హీయ్లా, హేయోలా”” అని 

అరుస్తారు. పువ్వులూ, అక్షతలూ చల్దుకుంటూ 'స్కె-ఫింగ్లన్ ఎ సైట్, భట్టగారి దయ్యాల 

చేలు, ఏటి ఒడ్డూదాటి కోనేరు చేరగానే, నుబ్బ తూలుతూ, గిరగిరతిరుగుతూ, గుట్టదిగి 

ఆలయం ఆవరణలోనికి పవేశించి ఆగిపోతాడు. అందరూ ఆగిపోతారు, దగ్గుతూ చెమట 

తుడుచుకుంటారు. గుడి రంగస్ప తిరిగి కొబ్బరికాయ కొట్టి ఎద్దులముందు పెడతాడు. 

అందరూ ఒకరిమీద ఒకరు మురమరాలు చల్బుకుంటారు. రంగప్పకు అందరూ దక్షిణగా 
పెసలిస్తారు. అప్పుడు రంగప్ప ఆలయంలోనికి వెళ్ళి ఒక వెండి బిందెతో మం। తజలం తెచ్చి 

అష్టదిక్కులవై పు చేతితో చల్లుతాడు. “ఇక మనం భూమి దున్న వచ్చు " నని అంటారు. 

(పసాదంగా ఇచ్చిన పువ్వును సిగలో తురుముకొని, భక్తిపూర్ణ హృదయాలతో ఆడవాళ్ళు 
ఇళ్ళకుతిరిగిపోతారు. మగవాళ్ళు పొలాలు చేరతారు 


